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A crise mundial criada pela pandemia do Coronavírus fez com que muitas 
das certezas que acreditávamos ter, subitamente desaparecessem. Achar 
que temos certeza de algo sempre foi uma péssima presunção - mas os 
desafios pessoais e profissionais que enfrentamos, agora concretizam o 
fato de que previsões são difíceis, e que precisamos nos preparar para o 
futuro. No isolamento que abate todo o mundo, surgem oportunidades 
de avaliar nossas carreiras, bem como a chance de garantir que nossas 
habilidades sejam relevantes.   

Aprender para construir um futuro

A pandemia ressaltou a importância de uma ferramenta jurídica 
consolidada, mas pouco difundida no Brasil: o testamento. Conforme 
dados recentes, os cartórios do Paraná registraram um crescimento de 
70% na procura por testamentos, certamente em razão da pandemia 
ser mais agressiva na população idosa, considerada grupo de risco. 
Mas o anseio de planejar a sucessão hereditária não é de hoje. Aos 
poucos, a sociedade tem compreendido a importância de antecipar 
e organizar os efeitos patrimoniais gerados pelo falecimento.   

Crescimento na procura por testamentos

A internet vem revolucionando cada vez mais os e-commerces, 
movimentando bilhões de reais anualmente. Por outro lado, com a 
expansão dos comércios eletrônicos, as empresas precisaram desen-
volver novas estratégias para deixar os consumidores mais seguros ao 
fazerem compras on-line, além de promover a satisfação dos usuários. 
Pensando na comodidade e conforto do consumidor, o professor 
e especialista em Marketing do Centro Universitário Internacional 
Uninter, Achiles Batista Ferreira Junior, listou sete dicas importantes 
para tornar a compra rápida e segura.   

Evitar erros nas compras on-line
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Negócios em Pauta

Criação de Anúncios
A Stone, fintech de serviços financeiros e de paga-

mentos, lança o Gerador de Anúncios, uma ferramenta 
gratuita para criação de imagens para todas as redes 
sociais. Com a iniciativa, donos de pequenos negócios 
e autônomos podem escolher modelos customizáveis de 
anúncios e, ao incluir informações sobre a empresa e o 
produto oferecido, conseguem obter sem custo algum 
imagens para a divulgação de ofertas e produtos para 
seus clientes. O objetivo é disponibilizar uma forma 
simples de criar imagens para divulgação de produtos e 
delivery dos pequenos empresários. O gerador pode ser 
acessado no site (http://bit.ly/GeradorAnunciosStone).  

  Leia a coluna completa na página 3

Geradordeanuncios/reprodução

COMPETITIVIDADE

Toda sociedade tem 
uma história, um casal, 
ou alguns conhecidos, 
inicia um pequeno 
negócio e os filhos e 
parentes próximos 
crescem observando o 
esforço dos fundadores 
e aos poucos vão sendo 
inseridos no negócio. 
Com o crescimento do 
negócio e da família 
aumentam também as 
chances de sucesso e de 
conflito. 

 

Mas afinal, como surgem 
os conflitos? Segundo 

Ricardo Camargo (*), consul-
tor e especialista em empresa 
familiar, a maioria dos pro-
blemas na empresa familiar 
envolve disputas por poder 
(mais comum) ou dinheiro, 
e está diretamente ligada à 
relação entre os membros da 
família. Ele cita as principais 
causas possíveis de conflitos 
em empresas familiares:  
 • Os fundadores acreditam 

que todos os filhos devem 
trabalhar na empresa e um 
ou mais dos filhos não têm 
interesse e/ou aptidão para 
o negócio; 

 • Um dos irmãos ou parentes 
próximos se sente preteri-
do nas decisões da empresa 
em relação aos demais ou 
sente que trabalha mais 
que os outros e deveria ser 
mais valorizado; 

 • Filhos ou que não traba-
lham na empresa querem 
opinar nos negócios e 
outros membros da família 
discordam; 

 • Os filhos constituem suas 

Com o crescimento do negócio e da família 
aumentam as chances de conflitos

Fr
ee

pi
k

próprias fa-
mílias, agre-
gando novos 
membros na 
relação em-
presa-famí-
lia, que come-
çam a opinar 
ou trabalhar 
na empresa; 

 • As novas ge-
rações dese-
jam alterar a 
forma como 
a empresa é administrada 
e implantar inovações, mas 
os mais velhos acreditam 
que “em time que está 
ganhando não se mexe”, 
por exemplo; 

 • Parentes (tios, primos, 
sobrinhos) são escolhidos 
para trabalhar na empre-
sa por causa do grau de 
parentesco, e não pela 
competência em contribuir 
com o negócio; 

 • Há divergência na escolha 
do sucessor do fundador 
da empresa. 

  
O primeiro ponto é aceitar 

que conflitos são inerentes 

brar. Melhorar a comunicação 
na empresa é fundamental. 

 
Além disso, fazer um Acordo 

Familiar pode ser fundamental 
para resolver os conflitos. O 
acordo familiar é um conjunto 
de regras e de normas que 
determina como será a relação 
entre a família, os sócios e a 
empresa. Cada família deve 
definir os itens que constarão 
em seu Acordo Familiar. Para 
que o acordo tenha sucesso, 
a família deve discutir cada 
problema que pode surgir ao 
longo da existência da empresa 
e definir em conjunto como 
resolvê-los. Documentar por 
escrito essas decisões prévias 
para consultá-las sempre que 
preciso. Pegar assinatura de 
todos os membros da família 
no acordo familiar.  

 
Constituir um Conselho 

Familiar é necessário para 
que as tomadas de decisões 
aconteçam periodicamente. 
O Conselho pode conter ainda 
pessoas externas à empresa, 
como outros empresários e 
consultores terceirizados.  
Ainda seguindo Camargo, ao 
surgirem conflitos, é possível 
optar por buscar ajuda de 
terceiros, ou seja, pessoas que 
não são membros da família 
e não fazem parte da gestão 
do negócio para mediar os 
conflitos, como consultores 
terceirizados. O papel deste 
mediador especializado é au-
xiliar as partes interessadas a 
chegar a um consenso. 

(*) - É consultor, especialista em 
empresas familiares, marketing 

estratégico pela FGV e estratégia 
de negócios pela SUNY – State 

Universityof New York – 
da Camargo Gestão. 

à gestão de ne-
gócios, não im-
porta o tamanho. 
“Achar o ponto 
em comum: todo 
negócio tem uma 
razão de existir, 
na maioria das ve-
zes é gerar dinhei-
ro e lucro para os 
sócios. Se todos 
estiverem inte-
ressados em fazer 
a empresa ganhar 

mais dinheiro, os problemas 
serão analisados a partir do 
resultado final que se espera”, 
explica o consultor Ricardo 
Camargo.  

 
Outro ponto importante é 

melhorar a comunicação. A 
melhor maneira da família 
empresária se preparar para re-
solver conflitos é conversando 
e discutindo com racionalidade 
sobre como resolvê-los antes 
que aconteçam. A falta de 
disposição em ouvir opiniões 
diferentes e julgá-las sem pre-
conceitos pode levar a empresa 
a não reinventar seu modelo de 
negócio e, muitas vezes, que-

TRANSFORMAçãO 
DIgITAL PARA 
AuMENTAR A 
PRODuTIVIDADE 
CORPORATIVA     Leia na página 6

A melhor maneira 
da família 
empresária se 
preparar para 
resolver conflitos 
é conversando e 
discutindo com 
racionalidade 
sobre como 
resolvê-los antes 
que aconteçam.

News@TI

Webinar sobre a nova indústria da cannabis

@A HSM promoverá amanhã (30), às 15h o webinar “A nova 
indústria da cannabis: oportunidades e desafios na saúde e 

na economia”. O encontro virtual terá a presença do CEO e VP 
da OnixCann, Marcelo Galvão e Jaime Ozi, respectivamente, e, do 
médico neurocirurgião e prescritor de Cannabis Medicinal, doutor 
Pedro Pierro. O bate-papo será mediado pelo CEO da HSM e co-
-CEO da SingularityU Brazil, Reynaldo Gama. Durante o encontro, 
os especialistas apresentarão um panorama da indústria de canna-
bis medicinal no Brasil e no mundo e discutirão sobre as questões 
culturais, regulatórias, econômicas e científicas que envolvem o 
tema, além de apresentar tendências, pesquisas e o ecossistema 
de negócios que está se estabelecendo com este movimento. Para 
acompanhar, basta se cadastrar gratuitamente por meio do link: ht-
tps://bit.ly/2Kxm5nm.    Leia a coluna  completa na página 2
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Auxílio emergencial
Para apoiar a população mais impac-

tada pela crise econômica, a Prefeitura 
de São Paulo abre a partir de hoje 
(29), nove unidades do Cate - Centro 
de Apoio ao Trabalho e Empreende-
dorismo. Serão prestados serviços às 
pessoas que estão com dificuldade 
para habilitar o seguro-desemprego e 
também acessar o auxílio emergencial. 
Para que não haja aglomeração nas 
unidades o atendimento para agenda-
mento será feito pela central telefônica 
da Prefeitura, no número 156.
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