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Algumas empresas encerram suas atividades após sobreviverem ao período considerado como 
um dos mais crítico da sua existência, a infância. 
 
Isso ocorre porque, depois de toda a batalha enquanto o estabelecimento ainda era uma 
criança período que corresponde aos cinco primeiros anos, em que há poucos sistemas de 
gestão administrativa e baixos orçamentos muitos empreendedores pensam que é dada a hora 
da decolagem e que nada é capaz de frear ou diminuir este crescimento. 
 
No entanto, não é bem assim. O empreendimento pode ter dificuldades e não conseguir 
escapar da antiga rotina de uma empresa criança. O que pode, todavia, causar certo desânimo 
para os proprietários e até mesmo um possível fechamento do estabelecimento. 
 
Todas as fases da vida de uma empresa têm os seus respectivos obstáculos. Entretanto, deve-
se trabalhar sem pensar nas dificuldades que estão presentes, pois caso os empreendedores 
fiquem remoendo os problemas não resolvidos no passado, eles não conseguirão manter o 
foco no trabalho e consequentemente, isso afetará diretamente toda a evolução da empresa. 
 
É visível o alívio dos estabelecimentos que superam a etapa inicial da vida, mas seus 
colaboradores têm de estar atentos aos novos sistemas que uma empresa adolescente exige. 
 
Passados os cinco primeiros anos de uma empresa, ela normalmente renasce longe de seu 
fundador. O estabelecimento ganha uma nova cara. Inevitavelmente, o empreendimento neste 
estágio se parece como um adolescente, que começa a tentar estabelecer a independência 
própria para não depender mais dos outros. 
 
Esse renascimento, porém, é mais doloroso e prolongado que o nascimento físico de uma 
empresa criança. Os conflitos nesta fase são tão freqüentes nas famílias com filhos 
adolescentes quanto nas empresas que atravessam tal período. 
 
Existe uma mentalidade de rivalidade entre os jovens e os que estão há mais tempo na 
empresa. Enquanto uns acreditam que mereçam um salário melhor, outros querem uma 
diminuição na jornada de trabalho. 
 
Todas as fases da vida de uma empresa têm os seus obstáculos 
 
O fato é que, freqüentemente, o estabelecimento está com ares conturbados. Além disso, 
nesse estágio há muitas reuniões improdutivas, e também inconstantes metas organizacionais, 
o que causa uma certa irritação nos gerentes. Esses por sua vez, podem deixar a organização, 
o que ocasionaria no seu fim. 
 
A empresa adolescente fica "doente" com os problemas internos. E também por outras 
dificuldades que, normalmente, começam a aparecer a partir do momento que o 
empreendimento apresenta resultados, mesmo que ainda discretos. 
 
Nesse ponto começam os conflitos por salários melhores. Por fim, é também nessa fase que a 
empresa tem a tendência de deixar para trás a inovação. 
 
Ou seja, na adolescência, o conselho tende a demitir as pessoas empreendedoras. Quando 
estes fatos aparecem, pode-se considerar que a adolescente está doente. 
 
O que todos os empreendedores precisam ter em mente é a importância do primeiro passo. 
Deve-se descobrir em que estágio sua empresa está. É necessário saber se ela é ainda uma 
criança, uma adolescente ou uma senhora para aí sim, traçar um plano de negócios. 
 



Outro fator importante é a aceitação dos problemas, presentes em todas as fases, pois com 
uma postura contrária a esta, o estabelecimento estará sujeito aos problemas e, 
consequentemente, a falência. 
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