
O maior período da minha vida profissional se deu 
em organizações familiares. Uma verdadeira pós-gra-
duação de gestão, cercada de desafios e conquistas, 
aprendizados do que uma empresa em família deve 
fazer e evitar.

Trata-se de um estilo de gestão cercado de pecu-
liaridades, e seus pilares são a família, a empresa e o 
patrimônio, normalmente entrelaçados, onde um não 
vive sem o outro. 

A cultura na maioria das empresas em família ainda 
é de uma gestão centralizada, com a extensão de privi-
légios a familiares, como a contratação pela confiança 
e por solidariedade, a ocupação de cargos de liderança 
com pouca experiência e qualificação profissional, com 
remuneração não condizente com a prática de mercado, 
comprometendo a retenção de talentos, a produtivida-
de e a lucratividade.

O crescimento do negócio familiar de forma abrup-
ta, desfoca vários aspectos vitais como esquecimento 
da qualificação e preparação dos sucessores, falta de 
planejamento estratégico, investimentos errados, cres-
cimento desordenado. 

Mas, com certeza, uma das maiores dificuldades na 
empresa em família é conseguir separar a emoção da 
razão. Quando a gestão é exercida por familiares, há 
dificuldades enormes em ser totalmente imparcial e 
racional nas atitudes. Contrariar o coração pode levar a 
decisões distorcidas com prejuízos ao ambiente interno 
e dos resultados.

Todos esses fatores apontados acabam interferindo 
na gestão da empresa, na tomada de decisões coeren-
tes, gerando conflitos e põe em risco a continuidade e 
o crescimento do negócio. 

Assim, muitas empresas em família se profissio-
nalizam contratando profissionais de mercado. Esse 
modelo de gestão híbrido, além de ser saudável evita 
que os naturais sucessores sigam carreiras diferentes 
fora do negócio familiar, na maioria das vezes por falta 
de incentivo e motivação. No entanto, esse modelo 
de gestão nem sempre é bem visto pelos familiares 
que estão no poder, porque não compactuam com a 
geração de novas ideias e a adoção de novos padrões.

Definir o modelo de gestão mais adequado é o maior 
desafio da empresa em família, até porque irá trazer 
maior confiança nas tomadas de decisões, agregar 
valores ao crescimento e à sustentação do negócio.

Nestas condições, à medida que a empresa em 
família amadurece dentro do seu modelo de gestão, 
os interesses da empresa ficarão em primeiro plano, 
diminuindo a competição por status, controle de poder 
e conflitos familiares.

Como se vê, na empresa em família mudanças 
impulsionam o profissionalismo e o profissionalismo 
impulsiona mudanças.

Poderá ler mais a respeito desse tema em www.
institutoclaitonfernandez.srv.br
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Rodada de Negócios para ser vista e lembrada
ACIMA DA MÉDIA

CLAITON FERNANDEZ
claiton@fernandez.srv.br

A Semana do Empreen-
dedor conta com diferentes 
momentos de diálogo junto 
ao empresariado. Entre os 
eventos da programação está 
a Rodada de Negócios, que 
ocorre na quinta-feira, a par-
tir das 13h30min, no Clube 
Vera Cruz. O evento reúne 
empreendedores em uma 
oportunidade de aproximar 
pequenos negociantes de 
grandes empresas e prefeitu-
ras, mostrando seus produtos 
e serviços às compradoras. 
Ao todo, são 11 empresas ân-
coras confirmadas: Sulprint, 
Kopp Tecnologia, Unisc, CVI, 

MCW, Germani Alimentos, 
Excelsior, Município de Vera 
Cruz, Universal Leaf, Imply 
e Medlive.

 As inscrições para partici-
par da Rodada de Negócios 
podem ser feitas na plata-
forma do Sebrae, através do 
link: www.sebrae-rs.com.br/
rodadasdenegocios, clicando 
na opção “fazer a inscrição”.   
O prazo é até segunda, dia 
19. Já na terça-feira, dia 20, 
encerra-se a solicitação de 
reuniões.

OPORTUNIDADE
A Rodada de Negócios, 

além de ser uma oportunida-

de para fazer novos contatos, 
é uma maneira de ser visto e 
ser lembrado. “Esses encon-
tros são positivos. É impor-
tante dizermos que estamos 
no mercado”, avalia o empre-
sário Raul Silva, que trabalha 
no ramo de confecção.

Segundo Raul, muitos dos 
clientes já participam da 
Semana do Empreendedor e 
da Rodada de Negócios, mas 
nem por isso ficará de fora. 
“Pelo menos dois colabora-
dores vão participar. No setor 
comercial é preciso ir para 
fora buscar novos mercados, 
é preciso ir atrás”, sublinha.

OS PARCEIROS

A Semana do Empreende-
dor é uma promoção da 
Prefeitura, Acisa, Ajevec 
e Sebrae, com apoio do 
Grupo Arauto de Comu-
nicação e dos parceiros 
Naturalis Assessoria Am-
biental; Casa das Tintas; 
Quero Quero; Via Brasil; 
Comercial Tipuanas; Fu-
nerária Caminho da Paz; 
Escritório Dolitec; Padaria 
Imigrante e Sicredi.

TEM MAIS

Na terça-feira, dia 20, às 19h30min, no Clube, tem a 
abertura da Semana do Empreendedor com a palestra 
“Desmistificando a indústria 4.0: como o pequeno 
empresário pode aumentar sua produtividade”, com 
Carlos Arthur Trein, diretor regional do Senai/RS. Na 
quarta-feira, dia 21, às 9h30min, na Escola Vera Cruz 
divulgação do Startup Weekend/Unisc; às 14 horas, 
no Clube Vera Cruz: “Empreendedorismo e tecnologia 
no campo”; às 19h30min, também no Clube, palestra 
case “A história da Mor”, com o presidente André 
Backes. Na quinta-feira, dia 22, às 17 horas, no Espaço 
Feliz: reunião do Conselho de Articulação Sindical e 
Empresarial (Conase/Fiergs).


