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O velho ditado "Negócios, negócios, amigos à parte" nem sempre precisa ser seguido. 
 
0 velho ditado "Negócios, negócios, amigos à parte" nem sempre precisa ser seguido. A 
sociedade entre amigos é mais comum do que se pode imaginar. No entanto, é preciso ficar 
atento para que o sonho de trabalhar com um velho conhecido não se torne pesadelo. "A 
sociedade entre amigos é como se fosse um casamento, mas com dinheiro", afirma o 
coordenador da área de Educação Executiva da ESPM, Eduardo Najar. 
 
Ele explica que, se a parceria não estiver sólida, se a empreitada der certo, o pensamento será 
por que preciso de um sócio? Agora, caso dê errado, a culpa será do outro. 
 
Por esta razão, de acordo com o consultor da área de Atendimento do Sebrae-SP Sérgio Diniz, 
é preciso conhecer realmente a pessoa com a qual dividirá o empreendimento. "Analise os 
comportamentos desse amigo. Na maioria das vezes, o lado pessoal se reflete no ambiente de 
trabalho." 
 
Segundo Najar, é necessário se perguntar se os amigos estão aptos a se tornar sócios. "Quais 
as minhas competências e as do meu colega? Como lidamos com problemas? E qual nível de 
confiança deposito nele? Estas são só algumas das questões a serem pensadas antes de 
decidir algo." (Veja quadro completo ao lado). 
 
Passado este item, é hora de cada um deixar claro desde o princípio quais expectativas tem 
em relação ao negócio. "Escrevam e assinem que estão de acordo com o que está sendo 
proposto", sugere Diniz. 
 
Para que o negócio alcance o sucesso, Diniz explica que se os sócios tiverem habilidades 
profissionais complementares as chances são maiores. "Não adianta ter dois que vendam 
muito bem e ninguém que entenda da produção." 
 
Todavia, Najar ressalta: "É positivo que as habilidades se complementem desde que não haja 
conflito entre determinada área se valorizando mais do que as demais." 
 
A questão mais delicada numa empresa, o investimento, também pode ser alvo de atritos: "O 
mais recomendado é que seja meio a meio. Caso contrário, um acaba sendo mais dono que o 
outro", afirma Diniz. Ele ainda explica que, se por algum motivo, um dos sócios investir mais 
na abertura da empresa, ambos terão de combinar uma maneira para que tenham poderes 
iguais no comando do negócio, senão a sociedade afunda antes mesmo de começar e um 
passa a ser o chefe do outro. 
 
Ainda no assunto dinheiro, outro ponto que merece cuidado é a maneira pela qual será feita a 
administração financeira. "O caixa da empresa é da empresa. Não é o bolso dos sócios", diz 
Najar. 
 
Diniz ainda alerta que o ingresso de familiares e agregados é sempre motivo para dores de 
cabeça. "Esclareçam se irão permitir que familiares trabalhem na empresa ou até mesmo se 
haverá espaço para o palpite de cônjuges que, geralmente, só atrapalham o desenvolvimento 
do trabalho." 
 



 
 

 
 



 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 26 abr. 2009, Oportunidades, p. Co4. 


