
Mostre resultados
Ao assumir o comando do Café São Paulo Antigo, em 2002,

Cairê Aoás tinha apenas 18 anos. Ele já havia trabalhado na casa,
mas agora precisava mostrar que era o manda-chuva e não mais
o antigo duble de caixa e office-boy. "Era uma situação delicada,
muitos empregados me conheciam desde criança", diz. Sua
primeira providência foi mudar o guarda-roupa. "Eu ia trabalhar
de camisa, sapato e calça social para não ser visto como moleque."

Mas não foi o visual sóbrio — e sim o trabalho — que lhe ren-
deu respeito. Na ocasião, o negócio andava mal das pernas. A clien-
tela começava a minguar e volta e meia os salários atrasavam. Para
reverter a situação, Aoás atuou em duas frentes. Para reconquistar
clientes, passou a organizar eventos e a apostar no público jovem.
As paredes ganharam monitores para transmissão de videoclipes
e os empregados receberam uniformes de um estilista da descolada
grife Cavalera. Na raia financeira, ele instituiu o controle de esto-
ques, negociou novos prazos com fornecedores e buscou linhas de
crédito mais baratas. Cerca de quatro meses depois, segundo ele, as
contas estavam em ordem. "Quando os pagamentos deixaram de
atrasar, os funcionários passaram a me respeitar", diz. Agora, mais
confiante, ele já aparece no trabalho de jeans, camiseta e tênis.

Busque funções claras
Antes de fundar a Locaweb em 1998 com o

primo Gilberto Mautner, Cláudio Gora havia
trabalhado por oito anos na confecção de
roupas femininas do pai, Michel Gora. Lá,
passou pelas áreas administrativa, financeira
e de produção. Fosse qual fosse o setor, a dis-
córdia entre pai e filho corria solta. "Havia
arranca-rabo todo dia. A palavra final tinha
que ser sempre a dele", diz Cláudio. "Eram
paus homêricos", confirma Michel. "Todo
jovem acha que sabe mais e fica difícil
trabalhar com os filhos quando você já tem
métodos de trabalho consolidados."

Com tanto bate-boca, não é de se estra-
nhar que Cláudio tenha abandonado a con-
fecção do pai e aberto seu próprio negócio,
aos 24 anos, num ramo totalmente diferente
como o de internet. Dois anos depois, à
procura de um executivo para a Locaweb, al-
guém experiente e de confiança, o rapaz



chamou o pai. Michel admite que, com medo das brigas, pensou
duas vezes antes de aceitar o convite. Mas desta vez foi diferente.
De início, acertaram que cada um teria autonomia para gerir seu de-
partamento. Michel ficou com os assuntos administrativos e o filho,
com a comunicação e o marketing. O sócio Gilberto, ex-consultor
de internet, continuou com a área de tecnologia. O arranjo valeu
para os outros dois irmãos Gora que posteriormente entraram na
sociedade: Andréa cuida do RH e Ricardo, das finanças. "Hoje a
gente convive muito bem", diz Cláudio. "Aprendi a respeitar meus
filhos e eles aprenderam a me respeitar", emenda o pai.

Separa os papéis
Fabiana Marzano, 24 anos, gerente de desenvolvimentos da Aegis

Semicondutores, começou a trabalhar na empresa da família em
2000, ainda na faculdade. Briguenta por natureza — na sua própria
definição —, ela tinha dificuldade em segurar a língua quando con-
trariada. "Eu discutia com meu pai do mesmo jeito que brigo em
casa", diz. Pouco a pouco, ela foi revendo o comportamento. "Posso
até estar certa, mas na fábrica preciso respeitar a hierarquia e sepa-
rar os papéis de filha e de funcionária". A mudança, segundo ela, foi
resultado de uma série de conversas entre os dois. Combinaram de

se tratar de forma mais profissional e não dis-
cutir na frente dos funcionários — seja por
conta das críticas dela ou das broncas dele.

O caso de Fabiana está longe de ser uma
exceção. "É comum tanto filhos se infanti-
lizarem na frente dos pais, como os pais
os tratarem como crianças" diz a consultora
Carla Fontana, da Famigliare. Ruim para o
filho, ruim para o pai, ruim para a empresa. Ê
que situações assim podem acabar com a tão
necessária credibilidade do herdeiro entre os
funcionários. E sem credibilidade não há li-
derança. Nem futuro para o negócio.^
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