
 

“Em teoria, uma empresa familiar e uma não 
familiar devem ser ambas geridas por profissionais 

competentes. A única diferença é que existe um 
rosto” (Alexandre Soares dos Santos, Tradição 
do Futuro, nº 27). Com esta frase, este líder 

incontestado do grupo Jerónimo Martins, por 
várias dezenas de anos, oferece uma das melhores 
definições e diferencial da empresa familiar: a 
existência de um líder que todos os stakeholders 
(re)conhecem. 

Quando se fala do sistema financeiro 
português, existe um nome 

de família e de grupo 
empresarial que 
são indissociáveis 

e globalmente 
reconhecidos: Espírito Santo. Neste caso estamos perante vários ramos familiares, com 
origem no fundador do grupo, unidos pelo mesmo nome e com referência a um rosto que 
tem sido o da pessoa que lidera o banco. 
Um caso paradigmático é o do grupo empresarial bracarense Casais. Tendo origem no 
Mestre José Casais, pai do grande impulsionador da empresa de construção - Mestre 
António Casais, este aglomerado de empresas é atualmente liderado pela 3ª geração, 
todos com o apelido de família “Fernandes”, pois “Casais” é simplesmente a “alcunha”, 
referenciada em vários registos, da trisavó de António Fernandes da Silva.

NEGÓCIOS E EMPRESAS/Empresas familiares

Obras até 350 mil euros dispensadas de visto prévio
Os contratos de obras públicas cujo valor não ultrapassem os 350 mil euros vão continu-
ar isentas de fiscalização prévia por parte do Tribunal de Contas. A determinação decor-
re da lei que aprovou o Orçamento do Estado e que mantém o valor que se encontra em 
vigor há já cinco anos. O valor em causa é aferido tanto em relação aos atos e contratos 
considerados isoladamente, como em conjunto com outros com que aparentam estar re-
lacionados.

Sustentabilidade do Porto da Figueira da Foz               
está comprometida
A gestão do Porto da Figueira da Foz foi controlada e poupada, mas a sua administração afir-
ma que a sustentabilidade futura pode estar comprometida. Não tem havido desperdícios dos 
dinheiros públicos, no entanto, a quebra de receitas, em resultado da redução das taxas portu-
árias, é um facto preocupante. Também se prevê um agravamento da despesa, tendo em conta 
a necessidade de proceder a trabalhos de dragagens.
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Uma caraterística muito comum aos negó-
cios familiares é a denominação da sociedade 
incluir o nome do fundador, da família ou 
apelido pelo qual são normalmente reconhe-
cidos.

Esta particularidade não é de todo inócua. 
Pelo contrário, acaba por ser um elemento 
diferenciador e, muitas vezes, uma vanta-
gem comparativa. De forma mais ou menos 
consciente, os principais stakeholders deste 
tipo de organização assumem que, nos seus 
relacionamentos profissionais, se for neces-
sário existe uma pessoa (“dono”) a quem se 
podem e dirigir e com a qual podem reunir, 
para solucionar qualquer tipo de potencial 
diferendo.

Este nível de “conforto” não é comum 
noutro tipo entidades, onde os principais 
gestores mudam com regularidade, não são 
detentores de parte do capital, não reunem 
capacidade individual de decisão vinculati-
va, etc. 

Os inquiridos pelo estudo da Egon Zehn-
der reconheceram esta particularidade, po-

dendo-se salientar dois aspetos inerentes a 
envolventes culturais: a maior pontuação foi 
obtida na região da Ásia, sociedade tipica-
mente mais estratificada e que o reconheci-
mento da existência do carisma do líder, por 
dos participantes que eram proprietários de 
empresas familiares, ficou bem mais abaixo 
(28,1%).

REGIÃO

Américas Ásia-Pacífico Europa MEA

35,6% 41,5% 33,1%

A empresa familiar possui líderes carismáticos 

Temas para reflexão:

• Quais as características que diferenciam o 
líder da empresa?

• O seu perfil reflete os valores da empresa?

• Como se está a preparar o próximo líder? 

Laticínios Tété aposta em novos 
mercados para a exportação
TERESA SILVEIRA
teresasilveira@vidaeconomica.pt

A empresa de lacticínios Tété, 
sediada em Carcavelos, já ex-
porta os queijos que produz 
para a Suíça, Guiné Bissau e 
Espanha, mas está agora a “tra-
balhar de uma forma sustentada 
na abertura de novos mercados” 
externos, revelou à “Vida Eco-
nómica” o seu diretor-geral, 
João Amaro. A empresa “só 
recentemente” começou a tra-
balhar na internacionalização, 
mas a aposta nesta vertente é 
para continuar, pois acreditam 
que esse é um passo “importan-
te para o futuro”.

Em simultâneo, a Tété está 
a concluir um processo de ‘re-
branding’, iniciado em 2012, 
visando “ajustar a imagem das 
embalagens à qualidade efetiva 
dos produtos”, com o fim último 
de “reposicionar toda a comuni-
cação da empresa no enfoque da 
qualidade e na história de dedi-
cação aos laticínios, que conta 
já com mais de 50 anos”, afirma 
João Amaro.

Nesta entrevista, o gestor as-
sume que também querem dis-
tinguir os produtos Tété face à 
concorrência, já que “a grande 

maioria das embalagens e rótulos 
de queijos têm conceitos comu-
nicacionais semelhantes, o que 
faz com que exista a necessidade 
de nos destacarmos, não só pela 
qualidade dos produtos mas, 
também, pela diferença dos nos-
sos rótulos”.

Esta nova interação com os 
clientes não está, contudo, ape-
nas a ser feita pelo ‘rebranding’. 
A empresa, fundada pela famí-
lia Amaro em 1960 e que já vai 
na terceira geração, investiu na 
“criação e manutenção de novos 
canais de contacto”, não só com 
a sua base de clientes, mas com o 
público em geral, criando intera-
ções nas redes sociais e apostando 
no desenvolvimento de um novo 
website.

“Há uma maior maturidade 
do mercado e os clientes 
estão mais exigentes”

Com uma faturação de 3,5 
milhões de euros em 2013, a em-
presa de laticínios Tété assume 
que “a grande meta para 2014 
será a replicação e o crescimento 
do conceito que criamos no final 
de 2012”, com o Representante 
Tété. Um modelo de negócio 

que se tem “revelado extrema-
mente eficiente, sendo benéfico 
não só para nós mas, principal-
mente, para os nossos parceiros 
de negócio locais”, já que “é um 
dos responsáveis pelo crescimen-
to nas vendas, superior a 15%, 
que temos vindo a verificar este 
ano”, revela João Amaro à “Vida 
Económica”. O diretor-geral da 
empresa espera, aliás, conseguir 

no próximo ano “estender [a ven-
da dos produtos] a zonas do país 
onde ainda não temos represen-
tação comercial”.

Questionado pela “Vida Eco-
nómica” sobre a evolução do con-
sumo doméstico de queijo, João 
Amaro não hesita: “o mercado 
interno, no nosso setor, tem-se 
mantido estável”, embora haja 
“uma alteração nos hábitos de 

consumo e um ajustamento em 
função do rendimento disponível 
do consumidor”. O gestor diz, 
aliás, que “a tendência é de um 
aumento no consumo de unido-
ses, com um preço menor, em 
detrimento de produtos de maior 
gramagem”, apesar de também 
notarem “uma maior maturidade 
do mercado”. Os clientes, garan-
te, estão “mais exigentes”.
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REFLEXÕES SOBRE 
EMPRESAS FAMILIARES 

A Tété quer “reposicionar toda a comunicação no enfoque da qualidade e na história de dedicação aos laticínios”, 
revelou à “Vida Económica” João Amaro.


