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Abrir o próprio negócio com outro sócio é uma alternativa para muitos empreendedores. E assim 
como é preciso aprender a trabalhar em parceria, também é preciso estabelecer algumas regras 
caso um dos sócios fique insatisfeito e resolva sair da sociedade. 
 
Desmanchar uma sociedade é algo traumático. Não raro, todas as partes saem perdendo, sejam 
sócios, funcionários e até clientes. O assunto é polêmico e, por isso mesmo, deve ser previsto 
quando a sociedade ainda está na fase embrionária. Especialistas em sociedade são unânimes em 
afirmar que a possibilidade e as regras da dissolução devem constar do contrato social, seguindo 
a velha máxima: “amigos, amigos: negócios à parte”. 
 
Não é uma questão de desconfiança. A sociedade, como todos os relacionamentos humanos, é 
dinâmica e está sujeita a mudanças. No começo, os planos e expectativas dos sócios convergem. 
Mas ao logo do tempo as próprias expectativas, a dedicação e o envolvimento de cada um podem 
determinar mudanças que nem sempre são bem absorvidas. Ou, pior, a empresa pode não 
corresponder ao que os sócios esperam e isso, muitas vezes, compromete o relacionamento e, por 
conseqüência, os negócios. É claro que outros fatores também influenciam e até são 
determinantes no rompimento, mas de qualquer forma o conselho é um só: ter claro os 
mecanismos para uma possível separação. 
 
Os sócios devem ter mente que o modelo de sociedade adotado é infalível. E, se forem incapazes 
de encontrar uma nova forma de manter a sociedade, todo esforço deve ser feito no sentido de 
terminá-la sem brigas ou litígios, para que preservem o nome e a credibilidade dos sócios e da 
própria empresa. Um das formas de encerrar bem uma parceria é prever que ela pode acabar. É 
imprescindível listar alguns itens como missão da sociedade, código de ética e como sair sem 
brigar. A pior hora para uma negociação de rompimento é quando está prestes a acontecer. As 
emoções falam mais alto e criam um clima para disputa que tem como fim a destruição mútua. 
 
Se os sócios não tomaram o cuidado de prever o rompimento ainda na fase de formação da 
empresa e a separação mais parecer um divórcio litigioso, a dica é não tentar resolver tudo 
sozinho. As freqüentes discussões podem piorar a situação, aprofundando a crise e impedindo 
uma solução amigável. Ainda mais se os sócios pertencerem a uma mesma família, o que abre 
espaço para uma espécie de tomada de posição entre os parentes, tornando mais emocional e 
menos racional qualquer tentativa de acordo. 
 
Se tiver muito difícil encontrar uma solução que satisfaça ambas as partes, peça socorro a um 
especialista no assunto, seja um advogado, um consultor ou mesmo as câmaras de mediação e 
arbitragem. Por não fazer parte da disputa, esse mediador vai analisar o caso e propor a melhor 
solução. Mas cuidado: na ânsia de resolver o problema, a melhor parte do bolo pode parar na mão 
do mediador.  
 
E analisar esse tipo de situação não é tarefa fácil. Não está em jogo somente quem vai sair e 
quem vai ficar, porque o processo é muito mais complexo e envolve outros agravantes como, por 
exemplo, a situação da empresa. Deve-se identificar se o negócio é bem ou mal-sucedido. A partir 
daí existem outras subdivisões que podem ajudar os quase ex-sócios a resolverem suas 
pendengas.  



 
 
Para cada situação, um comportamento diferente. Na empresa mal-sucedida, o grande dilema que 
surge entre os sócios é definir quem vai ficar com o mico, ou seja, quem vai pagar as contas, 
desde aluguel até fornecedores, passando por funcionários e obrigações fiscais. O primeiro passo 
é analisar se o caso é de dissolver a sociedade e desmanchar a empresa ou de romper com o 
atual sócio e encontrar outro para continuar tocando os negócios. Ao chegar neste ponto, vale 
outra análise: Se o negócio tem ou não força para continuar competindo. Em alguns casos a 
questão é apenas de mau gerenciamento, de forma que o sócio que ficar com a empresa pode 
continuar tocando os negócios. Mas se a empresa vai mal e não possui perspectivas de melhora, a 
solução é quitar as dívidas, liquidar a sociedade, fechar as portas e partir para outra, nessa 
ordem. 
 
Se, ao contrário, a empresa estiver indo muito bem, as coisas ficam mais complicadas. Isso 
porque, geralmente, nenhum dos sócios está disposto a abrir mão do negócio. Todos querem sair 
ganhando. O maior é estabelecer o valor a ser pago para quem está saindo da sociedade. E aí o 
segredo é deixar a mesquinharia de lado e pagar bem. O que muitas vezes acontece é que o sócio 
que sai quer receber por aquilo que a empresa ainda vai render e esse é um valor difícil de ser 
quantificado e foco de muitas brigas. Para evitar desgastes que podem comprometer o negócio é 
aconselhável conversar muito. 
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