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"Prefiro ser criticado a me omitir", disse o gover-
nador de São Paulo. Em entrevista à Veja , Geraldo
Alkmin falou sobre a internação compulsória dos
viciados em crack adotada pelo estado. Polêmica,
a medida dividiu os especialistas. Alguns defen-
dem o direito de escolha. Ninguém pode ser priva-
do da liberdade sem o próprio consentimento. Ou-
tros alegam a hierarquia de valores. A proteção à
vida está acima da proteção à liberdade.
Enquanto os entendidos se digladiam, a coluna se
detém no verbo. Alkmin acertou na regência. A gen-
te prefere uma coisa a outra (nunca do que outra):
Prefiro ser criticado a me omitir. Marcelo prefere ci-
nema a teatro. João sempre preferiu música erudita
a música popular. Prefiro sair a ficar em casa.

O xis da confusão 
Simples, não? Tão simples quanto tirar chupeta
de bebê. Ou aumentar os impostos no Brasil. Por
que, então, tanta gente troca tanto a regência do
trissílabo? A resposta se chama o contágio. Prefe-
rir lembra gostar. Gosta-se mais de uma coisa do
que de outra. Gosta-se mais de uma pessoa do
que de outra. Gosta-se mais de uma ação do que
de outra: Gosto mais de teatro que de cinema. Ele
gostava mais de ficar em casa que de sair. João
gosta mais de música erudita; Rafa, de popular. 

Outro contágio 
A gente gosta mais. Mas não prefere mais (prefe-
rir é gostar mais). Por isso, fuja do tal "preferir
mais". É contágio. Fique apenas com o preferir:
Prefiro pão a bolo. Ele prefere falar a ouvir. Nós
preferimos andar sós a andar com maus elemen-
tos. E vocês? 

Existe o quê? 
Ufa! Depois de 9 anos, Gil Rugai vai a julgamento.
Ele é acusado de matar o pai e a madrasta. Há
poucas provas contra ele. Uma delas: a marca do
pé na porta da biblioteca aberta com um chute.
"Não existe na porta dois ou três tipos de pés",
disse o advogado de acusação ao falar no assun-
to. Estava diante de câmeras de tevês de Europa,
França e Bahia. 

Ops! Pegou mal.O profissional pisou a concor-
dância. Caiu na velha esparrela dos que confun-
dem haver com existir . O dissílabo é impessoal.
No sentido de existir e ocorrer, só se conjuga na
3ª pessoa do singular. Assim: Não há na porta
dois ou três tipos de pés. Houve distúrbios duran-
te o depoimento de Gil Rugai. Há poucas teste-
munhas no caso. 

Existir joga em outro time. O verbo não tem pa-
rentesco nem distante com haver. Se um é impes-
soal, o outro não tem nada com o capricho. Labo-
rioso, o trissílabo, em qualquer acepção, se con-
juga em todas as pessoas, tempos e modos: Não
existem na porta dois ou três tipos de pés. Existi-
ram distúrbios durante o depoimento de Gil Ru-
gai. Existem poucas testemunhas no caso. 

Acertos que garantem vagas 
Seríssimo? Seriíssimo? 
Olho na dose dupla. O superlativo de adjetivos
terminados em -io tem mania de grandeza. Exi-
ge dois is.  Assim: sério (seriíssimo), sumário
(sumariíssimo), necessário (necessariíssimo),
frio (friíssimo), macio (maciíssimo), precário
(precariíssimo). 

Atenção, muita atenção, moçada. Os terminados
em -eio são bivalentes. Podem ou não dobrar o i.
No duro, no duro, preferem dispensar a duplinha.
É o caso de cheio (cheíssimo) e feio (feíssimo). 
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A
o contrário do que se
pensa, empresas fami-
liares não necessaria-
mente estão fadadas a

serem pequenas, desorgani-
zadas e ineficientes. História
de sucesso no Brasil,  não fal-
tam, mas o empreendedor in-
teressado em investir em fa-
mília deve se cercar de cuida-
dos, já que a empreitada não é
feito só de vantagens. Quando
a sociedade é entre irmãos, a
questão é ainda mais delica-
da. Sem gestão clara e objeti-
vos comuns, brigas por cargos
de liderança e, posterior-
mente, sobre sucessão, po-
dem gerar traumas que nor-
malmente conduzem à falên-
cia, dizem consultores.

Sócia da Laboratório de
Ideias, especializada em co-
municação e  marketing,
Maura Cruz Xerfan, que tam-
bém professora de Planeja-
mento e Gestão de Carreira
na universidade Unicarioca,
um dos problemas mais co-
muns em empresas familia-
res está no fato de que esse
tipo de sociedade pode ser
visto  como um prolonga-
mento da relação familiar. O
alto grau de intimidade entre
os sócios pode gerar confu-
sões sobre a atuação de cada
um. “Não se deve misturar as
estações e trazer problemas
familiares para dentro do ne-
gócio. Esse é um dos riscos
mais comuns na gestão de
empresas familiares”, obser-
va Maura.

Segundo a consultora, há
ainda outras desvantagens a
serem observadas, como a
disputa pelo comando da
empresa. Maura ressalta que
o fundador precisa saber de-
legar funções para poder de-
sempenhar o papel de gestor
principal com tranquilidade.
Além disso, a companhia não
deve se fechar na família, sa-
ber selecionar bom empre-
gados e estar sempre atenta
às mudanças da economia,
para se adaptar às demandas
do mercado com rapidez. 

“Muitas vezes, o dono da
empresa tende a centralizar
as decisões e a ser resistente
à mudança. Em time que es-
tá ganhando não se mexe,
mas, ao mesmo tempo, é pre-
ciso ter flexibilidade e pró-
atividade na tomada de deci-
sões que envolvam a gestão”,
alerta Maura. 

Ainda assim, na avaliação
de Maura, há mais pontos po-
sitivos do que negativos na
gestão familiar, como, por
exemplo, a constituição de pa-
trimônio comum e o compar-
tilhamento de seus valores e
história. “Dessa forma, há
maior comprometimento, mo-

bilização e unidade, uma vez
que os gestores estão ligados
por interesses profissionais e
também afetivos”, enfatiza a
consultora. “Quando esses fa-
tores se unem, forma-se um
capital sólido e raro, que acaba
de tornando um diferencial
importante”, completa.

Parceria

Os gêmeos e sócios da MR
Martin Hair e Beauty, Maurí-
cio e Roberto Martins dizem
que a cumplicidade é o maior
benefício dos negócios em
família. Hoje, Maurício con-
sidera a gestão da empresa
bem planejada, o que permi-
te aos irmãos dividir tarefas
com mais  tranquil idade e
confiança. “Também temos a
ajuda de outro sócio, que cui-
da da parte administrativa e
que muitas vezes também
funciona como uma espécie
de árbitro quando questões
familiares aparecem”, expli-
ca Maurício.

Embora ressalte  o  bom
ambiente com seu irmão, Ro-
berto sabe que a gestão fa-
miliar também implica em
pontos negativos. “É impor-
tante não levar o trabalho
para casa”, diz o empresário,
destacando que tudo que for
pertinente deve ser discuti-
do e resolvido na própria em-
presa. Para evitar problemas,
a dupla de empreendedores
busca manter o comprome-
timento por meio de claras
divisão de tarefas e, princi-
palmente, muito diálogo pa-
ra equalizar as questões mais
complicadas. “O lado positi-

Empresas entre irmãos: há 
segredo para dar certo?

VAREJO

LEITOR PERGUNTA

Ao examinar um relatório, vi a seguinte expressão: "... sou
favorável ao não provimento do recurso". A frase está
correta? Não há contradição em usar o termo "favorável" e o
advérbio "não"? 
CLAUDIA MARIA, LUGAR INCERTO

A frase merece nota 10. A pessoa pode ser favorável ao
provimento ou ao não provimento. Como a língua é um
sistema de possibilidades, a informação poderia ser dada de
outra forma. Uma delas: Sou contrário ao provimento do
recurso. Outra: Sou favorável ao indeferimento do recurso. É
só escolher.

DIVULGAÇÃO

Para Rodrigo (à esquerda) e Thiago, a união entre eles é que faz a loja que comandam funcionar 

Segundo consultores de negócios, ter as funções bem definidas para cada um e
saber separar questões de trabalho e da vida pessoal são fatores fundamentais

vo é a confiança que temos
uns nos outros, até por estar-
mos lidando com pessoas da
família”, afirma.

A grife de moda masculina
carioca Uníti  Rio também
surgiu de uma sociedade en-
tre irmãos gêmeos. Os donos
da marca, Thiago e Rodrigo
Oliveira, afirmam que, mes-
mo na hora das discussões,
costuma prevalecer o cari-
nho e o respeito mútuo. “Pa-
ra  manter  o  negócio e  ser
bem sucedido é  essencial
que a família seja unida”, ava-
lia Thiago, ressaltando que o
ser humano é falho e todos
têm sua limitação. “Pensan-
do nisso, você desenvolve a
compreensão. Dessa manei-
ra, tudo fica mais simples”,
acrescenta. 

Na avaliação de Rodrigo,
mesmo quando o negócio
vai mal, é possível evitar aba-
lo na relação familiar. Para
ele, quando todos trabalham
com honestidade e mostram
a vontade de crescer, os pro-
blemas são superados. Fazer
tudo com transparência e na
base da conversa é uma ma-
neira  de evitar  atr i tos.  “O
ideal é que cada um tenha
seu papel bem definido. Aqui
na Uníti Rio, Thiago cuida da
criação e eu fico com a parte
comercial. Temos ainda um
terceiro sócio e seu irmão de
consideração, que nos ajuda
a equilibrar as emoções”, ex-
plica Rodrigo.

Relação 

A empresa familiar tam-
bém é vista como um cami-
nho positivo pelo sócio e de-
signer da Makers Manufatu-
ra,  Guilherme Franca.  Se-
gundo ele, sua relação com o
irmão melhorou depois que
abriram o negócio juntos.
Franca conta que passaram a
ter abertura para dialogar
sobre os mais diferentes as-
suntos. “Além de sócios, so-
mos ir mãos,  por  isso nin-
guém quer ver o outro para
baixo. Isso nos dá gás para
darmos sempre o nosso me-
lhor. É uma cobrança que co-
locamos em nós mesmos”,
destaca o empresário. 

Como ponto positivo do
negócio em família, Franca
cita a confiança e a vontade
de fazer sempre o melhor. Na
direção contrária, ele reco-
nhece que pequenos desa-
cordos de fora do ambiente
de trabalho podem criar des-
confortos no dia a dia. Para
evitar brigar e construir um
relacionamento amigável,

conta o empresário, eles bus-
cam conversar coisas sobre a
empresa apenas no horário
comercial e no ambiente de
trabalho. “Evitamos ter dis-
cussões sobre os negócios
fora do escritório, mas aca-
bamos sempre nos pegando
em conversar sobre novos
produtos e ideias. É inevitá-
vel”, admite.

Segundo o designer, quan-
do há algum atrito entre eles
sobre a direção que a empre-
sa, costumam conversam pa-
ra tentar chegar em um con-
senso. Além do respeito pro-
fissional, há o carinho frater-
nal,  por isso tudo é levado
em consideração. “Desde o
começo as ideias, direitos e
deveres  devem ser  muito
bem definidos.  O ir mão é
uma das pessoas que você
mais conhece. As qualidades
e defeitos ficam evidentes e,
com isso, os vícios da relação
ficam mais fáceis de serem
superados”, defende Franca.

Segredo

Para que o negócio caminhe
bem, confiança, companhei-
rismo e liberdade são pontos
chaves, de acordo com Franca.
Ainda assim, ele reconhece
que evitar desentendimento é
às vezes muito complicado.
“Se cada um possui suas fun-
ções, direitos e deveres bem
definidos, tudo fica facilitado”,
conta o empresário, acrescen-
tando que, quando essas ques-
tões não estão alinhadas, pode
gerar minar relação. “Princi-
palmente quando o assunto é
dinheiro”, afirma.

De acordo com a consultora
do Laboratório de Ideias, Mau-
ra Xerfam, para evitar brigas e
construir um relacionamento
profissional harmonioso é fun-
damental que a base familiar
seja sólida e que a confiança
mútua tenha sido uma cons-
tante na construção desses la-
ços. Por outro lado, deve-se
valorizar também as diferen-
tes preferências profissionais,
respeitando a individualidade
e não a competitividade. 

Maura pontua que o rela-
cionamento entre  ir mãos
costuma ser um laboratório
para vida,  pois  há sempre
muito amor,  mas também
indícios fortes de ciúmes e
competição. “É importante
organizar reuniões para dis-
cussões em grupo, abrir um
espaço para que os irmãos,
gestores atuais ou herdeiros,
possam questionar uns aos
outros sem que vire compe-
tição”, conclui. 
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