
A maior parte dos pequenos negócios 
no país é constituída por parentes. São as 
chamadas empresas familiares, que podem 
ter entre seus sócios pais, filhos, tios, avós, 
primos, entre outros graus de parentesco. 
Por isso, manter a empresa em equilíbrio 
exige muito cuidado, principalmente pelo 
nível de afetividade e proximidade que 
envolve as pessoas da equipe. 

Uma pesquisa feita pelo Sebrae no final 
de 2017 mostrou que entre os seis mil 
donos de negócios entrevistados, quase 
24% tinham em seu quadro societário 
um parente, e pouco mais de 22% havia 
empregado um familiar. Os especialistas 
em gestão advertem que alguns fatores 
podem influenciar negativamente no dia a 
dia do empreendimento, como a sucessão, 
a gestão dos recursos e as próprias relações 
interpessoais.

Uma das dificuldades que a empresa 
familiar pode enfrentar é separar a parte 
emocional e intuitiva das questões que 
exigem a tomada de decisões que podem 
contrariar interesses individuais em favor 

do bem do negócio. Mas também há muitos 
pontos favoráveis às empresas familiares, 
como o comando único da firma, a estru-
tura administrativa diminuta, uma equipe 
determinada e dedicada, as relações com 
a comunidade, entre outros fatores. 

No Brasil, não só as micro e pequenas 
empresas são formadas por familiares. Há 
também grandes corporações que passam 
de pai para filho. Em muitos casos, a escolha 
é pela profissionalização da administração 
do negócio, com a contratação de gestores 
profissionais especializados. Essa é uma 
das dicas do analista Hugo Roth Cardoso, 
da Unidade de Capitalização e Serviços 
Financeiros do Sebrae Nacional. 

Ele recomenda, ainda, que haja muita 
conversa e alinhamento entre os integran-
tes da empresa em prol da estabilidade e 
crescimento do negócio e da harmonia da 
família. O Sebrae reuniu cinco dicas sobre 
a formação e os cuidados para manter uma 
empresa familiar. Confira algumas suges-
tões abaixo e veja também a pesquisa do 
Sebrae sobre empresas familiares.

1) Papeis definidos - É importante que 
os papeis e atribuições de cada pessoa 
na empresa estejam bem definidos 
de modo a evitar possíveis conflitos 
de competência em atividades como 
compras, vendas, comunicação, ges-
tão de mídias sociais, relações com 
funcionários, entre outras.

2) Muita conversa e alinhamento - 
Dentro da empresa, estando os papéis 
muito bem definidos, não pode ocorrer 
de alguém por ser pai, tio, ou irmão 
mais velho ter maior poder ou decidir 
assuntos que sejam da competência de 
outro. Por isso, é necessário que haja 
muito diálogo entre os integrantes do 
grupo para que não haja desavenças 
que acabem causando prejuízos para 
os negócios e na harmonia familiar. 

3) Remuneração combinada - É pre-
ciso que se tenha uma definição prévia 
da remuneração de sócios investidores 
e sócios comprometidos com o dia a dia 
da empresa. Isso fará com que não haja 
problemas relacionados à divisão dos 

lucros da empresa familiar, ou que a 
remuneração de quem está dedicando 
maior tempo seja prejudicada.

4) Contrate profissionais - Nem 
sempre é bom a empresa familiar 
atuar só com seus membros, por 
isso é bom contratar profissionais 
de mercado para integrar também 
a firma e trazer um olhar de fora, 
inovações e propostas de fora do 
círculo de influência familiar. Ter 
um profissional contratado ajuda 
a observar a empresa com maior 
profissionalismo.

5) Sucessão - Treine sua equipe, elen-
que as competências necessárias para 
cada função dentro da empresa, e 
jamais considere um funcionário ou 
sócio como eterno. Forme as “novas 
gerações” da família para encarar desa-
fios e manter a empresa funcionando. 
O processo sucessório em um empre-
endimento familiar é complexo, mas 
um desafio que precisa ser encarado 
a quanto antes (AI/SEBRAE).
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Assincronismo de ritmo

Alessandro Saade (*)

Como baterista, sempre me preocupo com o 
tempo, com o andamento e o sincronismo 

entre os instrumentos. Chego a ser chato. Fico 
vendo se aquela frase de guitarra cabe direito 
naquele intervalo, se o baixista e o baterista 
estão em sinergia, enfim, se a banda soa como 
uma coisa única.

O mesmo vale para o mercado. Muitas vezes 
partimos atrasados para as grandes oportunida-
des de negócios, de ideias, de vendas e de rela-
cionamento com nossos clientes. E na maioria 
das vezes culpamos os outros pela nossa falta 
de ritmo e de sincronismo.

E toda virada de ano também é a mesma coisa: 
alguns começam embalados por projetos que 
começaram no ano anterior e invadem o ano novo 
a pleno vapor. Outros esperam o réveillon para 
começar a se planejar. E outros ainda esperam 
o carnaval para começar o ano.

Veja, imaginando que você tenha uma loja de 
instrumentos musicais, tenho certeza que você 
já tem um planejamento de compras no segundo 
semestre de todo ano para ter tamborim para 

vender no carnaval. Isso é fácil. É, não é?... Mas 
você está atento aos shows próximos da sua 
cidade, aos estilos musicais que têm nascido ou 
sumido, às ondas de novas bandas? 

Já pensou em mapear seus clientes e prospects 
por estilo musical ou banda favorita? Já fez 
parceria com os principais promotores de shows 
e casas de espetáculo da sua cidade? Não, né? 
Pois saiba que hoje tudo está muito integrado. 
Do estúdio de ensaio, passando pela sua loja e 
chegando até o show, tudo se conecta. E novas 
tendências lá de fora podem ser grandes oportu-
nidades ou ameaças ao seu negócio. Para ambas, 
você deve estar preparado. E conectado. E as 
inofensivas redes sociais se convertem numa 
poderosa ferramenta.

É você que conta a novidade para o seu cliente 
ou ele sempre faz aquela pergunta que você não 
tem resposta? Costuma navegar pelos diversos 
sites dos fabricantes de produtos e das bandas? 
Sua equipe tem uma relação boa com seus 
fornecedores? Estão sempre se capacitando e 
conversando sobre novidades e oportunidades 
conjuntas de negócio? Segue seus principais 
clientes nas redes sociais para entender o mo-
vimento deles.

Estar bem informado nunca foi tão fácil e ao 

mesmo tempo tão desafiador. Entenda que este 
é um grande diferencial para melhorar a sua 
relação com seus clientes e por consequência 
suas vendas. Assinar reports, newsletters, seguir 
perfis das principais empresas do segmento, das 
principais feiras e das revistas é quase que uma 
obrigação. Só que prazerosa, afinal, vai estar len-
do sobre a matéria prima do seu negócio. Isso vai 
lhe abrir novos horizontes e novas percepções. 
E então, com esse monte de novas informações, 
criará novas conexões e novas oportunidades. 

Ainda bem que a tecnologia está ao seu 
lado. Aplicativos agregadores de notícias, por 
exemplo, vasculham a internet em busca de 
temas escolhidos por você, nas revistas e em-
presas que você determinou, e entregam isso 
limpinho, todo dia de manhã numa plataforma 
simples de usar. E na maioria das vezes, gratuita! 

Imagine juntar seus clientes para conversar 
sobre um lançamento de produto ou uma nova 
tecnologia de gravação que esteja surgindo. Ou 
sortear por meio das redes sociais, entradas para 
shows. Ou ainda, fechar pacotes e convênios de 
cross seling, onde você passa a ser um vendedor 
do estúdio e o estúdio passa a ser um vendedor 
da sua loja. E isso vale para todo ponto de contato 
desta cadeia de negócios da música que estou 
descrevendo aqui.

Aumentar a vida útil da sua empresa depende 
da sua atitude e do seu time, frente ao merca-
do e os seus consumidores. Mais informação, 
mais assunto. Mais assunto, mais conexões. 
Mais conexões, mais vendas. Simples assim. 
Feliz 2020 com mais uma chance de acertar.
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diversos livros, é formado em Administração, tem MBA 
em Marketing e Mestrado em Comunicação e Mercados, 

especializou-se em Empreendedorismo pela Babson Col-
lege e em Inovação pela UC Berkeley (compulsivos.org/

euquero@compulsivos.org)

Um em cada dez (14%) pais 
que admitiu ser inexperientes 
em tecnologia também revelou 
que levou mais de um mês para 
configurar um presente tecnológico

O relatório da Kaspersky ‘O The Rise of ‘ Can you just’ 
- the tech affliction sweeping our world ’ mostra 
ainda que, sem a ajuda dos mais jovens, eles têm 

dificuldades em aproveitar os benefícios da tecnologia. 

A pesquisa foi realizada com pais com filhos com mais de 
11 anos de idade e que já havia apresentado esse cenário 
de dependência, quando mais de um terço deles admitiram 
ter dificuldade com os desafios tecnológicos diários sem a 
ajuda de seus filhos mais velhos. 

"A tecnologia é uma parte importante de nossas vidas e, 
no Natal, haviam muitos dispositivos sob a árvore. Infeliz-
mente, muitas pessoas que ganharam esses presentes farão 
pouco uso deles, mas não necessariamente porque estão 
desinteressados. Eles simplesmente não têm segurança 
para fazer os dispositivos funcionarem. É uma pena que 
os pais não aproveitem tudo isso", comenta David Emm, 
pesquisador-chefe de segurança da Kaspersky. 

Os pais e as gerações mais velhas podem evitar todo o 
tempo de frustração tentando configurar seus presentes 
tecnológicos em janeiro conferindo uma série de manuais 
(site em inglês) que a Kaspersky elaborou. Seguindo-os, 
eles poderão utilizar os presentes que receberam durante 
as festas sem sobrecarregar as pessoas queridas. 

Idosos não usam presentes tecnológicos 
por não saber configurá-los

A tecnologia é uma parte importante de nossas vidas.

Divulgação

Questionário online com 11.000 consumidores foi realizada 
em nome da Kaspersky pela Arlington Research. Foram 
entrevistadas  pessoas de 13 países, incluindo Áustria, 
França, Alemanha, Hungria, Itália, Japão, Holanda, Portugal, 
Romênia, Espanha, Suíça, Reino Unido e EUA. 

A amostra de cada país foi composta por adultos com 17 
anos ou mais com cotas representativas nacionalmente 
definidas para sexo, idade e região. Todos os entrevistados 
precisavam ter acesso online para participar da pesquisa.

Fonte e mais informações: (http://www.kaspersky.com.br). 
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