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Para empresários, conhecer parceiro desde a infância facilita a gestão  
 
O ditado popular insiste em avisar que o terreno é arenoso. Afinal, chamar o melhor amigo 
para encarar o desafio de criar uma empresa pode ser, à primeira vista, a forma perfeita de 
começar um bom negócio. Pode ser. 
 
"Nem sempre fazer negócio com o melhor amigo é uma boa idéia", alerta o professor de 
gestão de novos negócios da BBS (Brazilian Business School) Rodrigo Rivera. E explica: "A 
amizade pode trazer a noção de confiabilidade, mas esse não é um item necessariamente 
importante. O que vale é checar como esses amigos podem interagir como uma equipe. Esse é 
um fator crítico". 
 
Segundo dados de 2003 do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas), 68% dos empreendedores formais abrem sozinhos uma empresa e 27% têm 
apenas um sócio. 
 
Mas, se os amigos não fazem parte da constituição societária da nova firma, ao menos dão 
palpites na fase inicial do projeto. 
 
É o que aponta a pesquisa GEM Brasil -Global Entrepreneurship Monitor-, estudo internacional 
liderado pela London Business School e pela Babson College (EUA), cuja proposta é avaliar o 
empreendedorismo no mundo. 
 
O levantamento aponta que aproximadamente 33% dos empreendedores que acabaram de 
abrir o negócio receberam orientações de familiares e amigos. Entre os que já têm a empresa 
fortalecida, esse índice cai para 20%. 
 
Amigos de bar 
 
Com a dupla Luciano Junqueira e Roberto Mosqueira, que se conhece há 14 anos, por 
exemplo, deu certo. Eles são amigos desde os tempos de colégio e a idéia de abrir um bar era 
freqüente, mas não saía do papel. Quando o nutricionista Roberto Mosqueira foi demitido de 
seu último trabalho, ligou para Junqueira e disse: "Lembra-se daquela idéia?" 
 
Há nove meses, eles abriram juntos um bar em Guarulhos (Grande São Paulo), o Saída de 
Emergência Music Bar. "Ele tem experiência com o público; eu, com a música", reforça o sócio 
Luciano Junqueira. 
 
A divisão dos afazeres aconteceu naturalmente. Como Mosqueira tinha experiência na gerência 
de restaurantes, assumiu a gestão do bar e hoje toma conta tanto da parte operacional como 
da contabilidade, além de ter escolhido a dedo as guloseimas que são destaque do local. Mas 
ambos colocam a mão na massa e, todos os dias, marcam presença no bar. 
 
Hoje, a dupla aproveita os horários de menos movimento para colocar o papo em dia - e é 
difícil fugir do assunto rotineiro: os negócios. "Agora, nossa amizade é aqui. Como o contato é 
mais constante, acabamos vendo melhor as qualidades e os defeitos do outro. Às vezes, 
brigamos; mas o essencial é que temos muita confiança um no outro. É como um casamento", 
define Junqueira. 
 
"Quando da abertura de um negócio próprio, uma das primeiras preocupações do 
empreendedor deve ser com sua equipe para que se percebam os atributos de cada um e, 
depois de uma qualificação das prioridades do negócio, se verifique aquilo que pode ou não ser 
produtivo na equipe", defende o professor Rodrigo Rivera. 
 
Entre amigas 



Quando as três moças saíam juntas, a conversa - desafiando a lógica machista- sempre 
acabava em assuntos relacionados a negócios e à empresa que elas gostariam de ter no 
futuro. 
 
No começo do próximo mês, será inaugurada a Thelure, ateliê de roupas sob medida que já 
funciona informalmente há seis meses na casa de uma das sócias. 
 
"Conseguimos descobrir o que cada uma de nós faz melhor. E uma acha importante o trabalho 
da outra - isso é resultado de uma relação que a gente construiu", diz Luciana Faria 
Nascimento, 22, que divide a gestão cotidiana da loja com Renata Veríssimo, 22. À terceira, 
Stella Goulart, 23, que toca a empresa junto com o trabalho, é destinada a negociação com 
lojas multimarcas. 
 
"Sempre tínhamos idéias mirabolantes e sentíamos que existia sintonia", diz Nascimento. 
"Identificamos uma oportunidade e vimos um mercado grande a ser explorado. Medimos os 
riscos e resolvemos apostar", avalia. 
 
Para impedir que brigas por ventura venham a desmantelar a nova empresa, tudo está no 
papel. "Fizemos entre nós um contrato de gaveta definindo funções", diz. Para elas, a 
segurança de que uma sócia não vai "passar a perna" em outra é uma das vantagens de estar 
entre amigas. "Além disso, o dia-a-dia é muito mais prazeroso e fortalecemos nossa amizade." 
 
Leia mais 
 
Expectativas claras evitam frustração  
 
Para consultores, escolha de sócio deve basear-se em capital e competência  
 
Para o consultor jurídico do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas) Boris Hermanson, os critérios norteadores na escolha de um sócio deveriam ser o 
perfil de gestão, a competência e a capacidade de investimento no negócio. "Infelizmente, 
muitas empresas fazem essa escolha baseadas em outros pontos. Acaba sendo uma relação 
perniciosa", diz ele. 
 
Amigos desde a adolescência, a sociedade de Gabriel Carmona, 30, e Luiz Ricardo Cobra, 30, 
não deu certo. Mas a amizade deles sobreviveu. 
 
A idéia de montar um negócio, contam, surgiu em um momento de transição profissional: eles 
estavam ocupando as mesmas posições havia certo tempo e sem perspectivas de crescimento 
em médio prazo. "Após a saída do Gabriel do emprego, a idéia tomou força e, dois meses 
depois, montamos a firma", conta Cobra. 
 
"Nunca havíamos trabalhado juntos. Porém, quando o assunto era vida profissional, sempre 
existia afinidade", diz Carmona. 
 
As reuniões aconteciam ora na residência de um ora na de outro. "A internet nos auxiliou 
muito no início, pois aproveitávamos os textos para criar atas e todo o planejamento 
estratégico dos produtos e serviços que pretendíamos oferecer", diz Cobra. 
 
"A relação pessoal ajudava nas decisões e na superação das eventuais discussões mais sérias", 
acrescenta Carmona. E emenda: "O quesito confiança contou muito na abertura da empresa.  
 
Você ter como sócio alguém em quem confia lhe permite uma administração menos 
preocupada, mesmo com o risco de estragar uma amizade caso o negócio não dê certo". 
 
Propostas de trabalho apareceram e balançaram a sociedade. "Carmona concluiu que ser 
empresário não era o perfil dele. Conversamos muito. Não é fácil abandonar um projeto de 
vida, mas chegou uma hora em que as propostas eram irrecusáveis e a parte financeira pesou 
bastante", conclui Cobra. 



"O sócio deve ter uma avaliação crítica do negócio e ter claras as expectativas -isso evita a 
surpresa e maximiza o sucesso do projeto", diz o professor de gestão de novos negócios da 
BBS (Brazilian Business School) Rodrigo Rivera. 
 
Boris Hermanson sugere que algumas perguntas sejam feitas antes de a sociedade ser 
estabelecida, como se o amigo tem perfil administrador, se lida bem com suas finanças e se o 
patrimônio dele é compatível com o do outro. 
 
Leia mais 
 
Família distante e assinatura conjunta são regras de ouro  
 
Acertada a parceria e esclarecidos os interesses, há regras que não devem ser quebradas. 
Entre elas, diz Boris Hermanson, duas se destacam: formalizar os sócios como administradores 
e manter as famílias longe da gestão. 
 
No primeiro caso, é comum surgirem desconfianças entre o sócio-administrador e os demais, 
por exemplo. Hermanson sugere que, havendo possibilidade, ambos os sócios assinem juntos 
a documentação, até que a firma se estabilize - o que significa que não haverá autonomia de 
um deles, mas a empresa nascerá em um ambiente transparente. "Assim não existe culpado", 
diz ele. 
 
O segundo ponto de conflito é a interferência da família de um dos sócios na vida da firma. "É 
preciso manter, em nome da amizade, a família afastada da direção do negócio", aconselha 
Hermanson. 
 
Foi em uma conversa informal que a advogada Carolina Vaz, 27, e o arquiteto Marcelo 
Augusto, 31, descobriram que tinham a mesma dificuldade: lidar com seus cachorros, que 
permaneciam muito tempo sozinhos em suas casas. 
 
Resolveram apostar na idéia e criaram a Dog's Care, fralda para cães de pequeno e médio 
portes. 
 
"Não pensávamos em ser sócios; aconteceu. De repente, já tínhamos um produto e uma 
empresa", explica Marcelo Augusto. 
 
Ela sugeria mudanças, ele pesquisava a viabilidade. Hoje já distribuem o produto para 400 
pontos-de-venda e têm outro sócio. 
 
Fonte: Folha de São Paulo São Paulo, 14 maio 2006, Negócios, p. 22 e 23. 
 


