
O modelo de gestão “caseira” -
aquela sem muita técnica basea-
da apenas na boa vontade e de-
dicação dos gestores - pode até
ser o pontapé inicial de muitos
empreendedores quando inau-
guram seu negócio.
O problema é que quando a em-
presa ganha proporções maio-
res é preciso evoluir o modelo
de gestão para que o barco não
afunde. “Se o empreendedor
sonha com uma empresa de
qualidade, que seja efetivamen-
te competitiva e rentável, des-
de o início deve buscar uma ges-
tão profissional”, destaca Ricar-
do Ariani, sócio da Ariani Con-
sultoria.
Segundo ele, na hora de montar
uma empresa - como por exem-
plo um escritório de advocacia
- muitas vezes a gestão de negó-
cio pode ter passado longe do
currículo acadêmico do novo
empresário. “É preciso pensar
em gestão antes de a empresa
crescer, para que ela possa de fa-
to crescer de forma equilibrada
e com boas práticas”, completa
Carlos Lacaz também sócio da
Ariani. Em entrevista ao BRASIL
ECONÔMICO consultores falam so-
bre como a gestão “caseira” po-
de atrapalhar o crescimento de
uma empresa.

Em que momento uma
gestão “caseira” começa
a emperrar o crescimento
de uma empresa?
Ricardo Ariani — Deixar de ter
uma gestão “caseira” tem me-
nos a ver com onde a empresa
está, e muito mais com o lugar
onde ela quer estar. Se o em-
preendedor sonha com uma em-
presa de qualidade, que seja efe-
tivamente competitiva e rentá-
vel, desde o início deve buscar
uma gestão profissional. Mas
não é isso o que acontece de ma-
neira geral. Muitas vezes a em-
presa cresce desordenadamen-
te e só aí o empreendedor se dá
conta de organizá-la.

Quais são as dificuldades que
os novos empreendedores

encontram para administrar
suas empresas?
Ariani — Normalmente os em-
preendedores são pessoas com
visão, energia, determinação e
especialmente qualificados pa-
ra o negócio que constroem.
Nos escritórios de advocacia,
por exemplo, ou em outras or-

ganizações de serviços profis-
sionais, a competência técnica
é fator básico e preponderante
para o sucesso. No entanto,
quando se busca uma empresa
maior do que a de dois colegas
trabalhando em uma sala aluga-
da, outras habilidades passam
a ser necessárias. O problema é
que estas habilidades muitas ve-
zes não são ensinadas nas facul-
dades em que estes empreende-
dores se graduaram. Nas facul-
dades, pouco ou nada se fala
em gestão de negócios, mesmo
que se saiba que muitos daque-
les profissionais sairão dos ban-
cos e tentarão criar e manter
uma empresa.

Quais os principais erros
cometidos pelos empresários
em relação à gestão?
Carlos Lacaz - Um erro bastan-
te comum que temos encontra-
do em organizações de serviços
profissionais é quando o em-

preendedor acha melhor esperar
a empresa “crescer” para só en-
tão começar a pensar e se preocu-
par em gestão. Quando na reali-
dade seria o inverso. É preciso
pensar em gestão antes de a em-
presa crescer, para que ela possa
de fato crescer de forma equili-
brada e com boas práticas.

Existem sinais dentro da
empresa que mostram
para o empresário que
existem falhas de gestão?
Lacaz - Muitos. Os mais evi-
dentes, claro, são a falta de re-
sultados e/ou de crescimento.
Ou seja, a empresa tem um
crescimento rápido, mas de
uma hora para outra deixa de
apresentar bons resultados.
Outro sinal seria a dificuldade
em atrair profissionais compe-
tentes, ou mesmo em retê-los.
Outros sinais seriam a falta de
engajamento das equipes; con-
flitos internos entre os profis-

sionais; reclamações dos clien-
tes, etc.

O cenário de gestão “caseira”
é mais complicado quando
envolve vários sócios? Como
eles podem se organizar?
Lacaz - O crescimento de uma
empresa de serviços profissio-
nais implica o crescimento do
número de seus sócios. Nessa si-
tuação, a definição de responsa-
bilidades, atribuições de áreas
de atuação, o estabelecimento
de uma governança interna são
fundamentais. É bom lembrar
que nesses tipos de organiza-
ção (empresas de serviços pro-
fissionais) os sócios desempe-
nham vários papéis simultanea-
mente como, por exemplo, de
executor, gestor, vendedor e
de dono. Não é uma tarefa fácil
nem simples.

É possível que uma
grande empresa tenha
o perfil de gestão “caseira”?
Ariani - Se entendemos gestão
caseira aquela que conta ape-

nas com a boa vontade e dedica-
ção de seus gestores, então defi-
nitivamente não é possível
uma grande empresa ter um
perfil de gestão “caseira”. Os
estilos de gestão podem e de-
vem ser diferentes, adaptados
e alinhados com a cultura da
empresa, mas só o voluntaris-
mo, sem profissionalismo, não
leva a lugar nenhum.

A gestão precisa ser
diferente de acordo
com o tamanho da empresa?
Ariani - Uma empresa que quei-
ra ser sustentável precisa se
preocupar com a gestão desde
cedo, como falamos na primei-
ra pergunta. No entanto, sua or-
ganização, seus sistemas e con-
troles devem estar adequadas
ao seu tamanho.

Qual a dica para os novos
empreendedores que estão
em fase inicial de seu negócio?
Ariani - A dica principal seria:
pensar que nunca é cedo de-
mais para se preocupar com a
gestão e procurar se educar pa-
ra isso. ■
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É preciso muito cuidado com
o modelo de gestão“caseira”

Divulgação

“

Quando a empresa deslancha, especialistas recomendam aos gestores que recorram à profissionalização

Um erro comum
nas organizações
é quando o
empreendedor acha
melhor esperar a
empresa “crescer”
para só então
começar a pensar e se
preocupar em gestão
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 20 mar. 2013, Inovação & Gestão, p. 14.




