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Já imaginou uma tradicional pastelaria familiar 
driblar o momento econômico complicado com 
produtos mais saudáveis? O que soava inimagi-
nável tornou-se realidade a partir de uma boa 
ideia, sustentada por pesquisa e adequação às 
tendências de consumo. Assim surgiu a linha 
Marília Fit, que incorporou quatro sabores de 
salgados assados – frango com batata doce, frango 
com brócolis e couve-flor, tilápia com abóbora 
e quibe com quinoa ao cardápio da Pastelaria 
Marília de Dirceu.

A ideia foi dos primos André, 25, e Juliana 
Bahia, 31, que encararam o desafio de diferen-
ciar o estabelecimento sem comprometer a 
qualidade que mantém o negócio há 25 anos. 
Lançada em junho de 2016, a Marília Fit con-
quistou o público que cultiva uma alimentação 
saudável e ajudou a família Bahia a compensar 
a queda nas encomendas. Mais ainda, revelou 
um novo cliente: o varejo especializado em 
alimentação saudável. “Temos 130 empresas 
fidelizadas, responsáveis por 90% das vendas 
da linha”, conta André, que está próximo de 
concluir o curso de Administração. A inovação 
também expandiu a atuação da empresa e 
levou seus produtos ao interior de Minas e a 
capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto 
Alegre e Curitiba. 

Resultados? Enquanto o setor de enco-
mendas da pastelaria contabiliza cinco mil 
pastéis e quatro mil salgados vendidos por dia, 
a um ticket médio de R$ 100, o desempenho 

Quando a

entra em campo
nova geração
Equilibrar a experiência de veteranos e a ousadia dos novatos  
é a receita da continuidade nos negócios familiares

da linha fit é de 80 bandejas diárias, com 25 
unidades cada, que perfazem um valor médio 
de R$ 600 por pedido. A estimativa é que o 
faturamento passe de R$ 2,8 milhões, em 2016, 
para R$ 3,2 milhões, neste ano. “A demanda 
só cresce, pois o público não abre mão de uma 
dieta padrão saudável, sem glúten, lactose ou 
conservantes”, diz André. 

BERÇO | A capacidade dos primos para identificar 
e desenvolver um novo negócio reflete o ambiente 
familiar marcado pela atitude empreendedora, que 
levou a matriarca Maria José e as filhas Andréa e 
Yara a iniciar o negócio. “Elas apostaram na ideia 
de fazer pastéis por encomenda para os vizinhos. 
A pastelaria começou e cresceu na casa da minha 
avó, em Lourdes, em frente à praça onde está 
até hoje”, recorda André. Sempre parceira das 
filhas, D. Maria José adicionou ao cardápio suas 
receitas de salgados, doces e tortas, e a atividade 
familiar deu origem a uma empresa sólida, cuja 
sociedade agrega mais três irmãs. 

“Foi seguindo os conselhos de minha mãe 
que ingressei na Escola do Sebrae de Formação 
Gerencial e vim para cá como estagiário do 
administrativo-financeiro. Passei por todos os 
departamentos, onde pude colocar em prática 
os conhecimentos adquiridos na sala de aula. 
Percorrer esse caminho foi muito importante, 
pois aumentei minha capacidade de gerir e em-
preender e conquistei a confiança da família para 
assumir o novo negócio”, reflete André. 
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FORMAÇÃO CONTINUADA | Segundo a especia-
lista em liderança e consultora do Sebrae Minas 
Sônia Jordão, 80% das organizações empresariais 
em todo o mundo são familiares. Porém, 70% 
delas não resistem à morte do fundador. “Existem 
outras estimativas que apontam que, a cada cem 
empresas familiares, 33 chegam à segunda gera-
ção e 17 até a terceira”, completa a consultora. 

Entre os motivos estão o planejamento 
insuficiente e a má formação dos sucessores. 
“O fundador deve refletir sobre o futuro. Seus 
herdeiros desejam dar sequência ao negócio? Se 
há sucessores, eles devem ser capacitados para a 
tarefa e participar do planejamento.” 

Para a especialista, instituições como o Sebrae 
conscientizam os empreendedores familiares sobre 
o maior desafio dessas organizações: a formação 
de uma cultura gerencial qualificada. Ela lembra 
que, antigamente, os pais se preocupavam em 
acumular recursos financeiros e bens de valor 
para garantir o futuro dos filhos. “Porém, se os 
herdeiros não souberem gerir o patrimônio, ele 
acaba. Existe até o ditado ‘pai rico, filho nobre, 
neto pobre’. Esse entendimento vem mudando, 
e os pais estão se preocupando mais em deixar 
estudo, formação humana e profissional para 
que seus herdeiros sejam capazes de sobreviver 
e ser autossustentáveis. E a formação permite 
que as futuras gerações possam desenvolver 
uma visão sistêmica e global da empresa para 
dar continuidade ao negócio.” 

Equilibrar a experiência dos veteranos – 
que já erraram antes e, por isso, acertam mais 
com menor esforço – e a energia e ousadia das 
novas gerações é outro desafio. “Maturidade, 
parcimônia, agilidade e inovação são habilidades 
complementares, que devem se revezar na gestão 
e nas tomadas de decisões”, acrescenta.

JOIA DE FAMÍLIA | Eles cresceram no ofício de 
ourives. Com 14 anos, Ricardo Viana e seus dois 
irmãos já produziam os primeiros adornos, vendidos 
na loja do pai, Salvador. O caminho era natural e 
os três seguiram no negócio – Ricardo e a irmã 
com lojas próprias, o irmão dando continuidade 
ao empreendimento paterno, que se tornou 
uma referência em joalherias no Quarteirão do 
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“Acredito que a soma 
de gerações é positiva 
para aumentar a 
competitividade”
Ricardo Viana,  
proprietário da joalheria 
Voga, junto aos filhos 
Rodrigo e Vinícius



 www.sebrae.com.br/minasgerais 61 

Gerações da família Bahia 
unidas no empreendimento

Povo, tradicional corredor comercial do Centro 
de Montes Claros. 

Com apoio do projeto Revitalização de 
Espaços Comerciais, do Sebrae Minas, a 
tradição familiar está ganhando competiti-
vidade. Segundo a analista Hebbe Mendes, a 
iniciativa foi implantada em 2016 e, este ano, 
integra um programa maior na cidade – o 
projeto de Atendimento de Montes Claros. 
“As ações visam à melhoria do espaço co-
mum e à qualificação dessas empresas para 
competir com outros pontos comerciais que 
surgiram, tais como shoppings e comércios 
de bairro”. Do total de 62 empresas que atuam 
no corredor comercial, 16 participaram de 
atividades como elaboração de campanhas de 
Natal e datas comemorativas, missão técnica 
em Florianópolis para conhecer um modelo 
de shopping a céu aberto, capacitações em 
atendimento ao cliente e vendas, pesquisa 
de mercado para identificação do público 

frequentador da região, curso de redes sociais, 
entre outros, além de motivar parcerias com 
a Sala Mineira do Empreendedor, prefeitura, 
faculdades e Polícia Militar. 

Hoje, na joalheria Voga, Ricardo trabalha 
com os filhos Rodrigo e Vinícius e com a esposa 
Cléia. A entrada dos jovens foi uma decisão 
deles. “Na infância, meu irmão já fazia alianças 
de prata e eu consertava relógios. Cheguei a 
fazer estágios na minha área de formação, 
Direito, mas gosto mesmo é do dinamismo do 
comércio de joias”, diz Rodrigo, que, ao lado do 
pai, é responsável pelo setor administrativo-
-financeiro e pelo atendimento aos clientes. 
Cléia participa da administração, mas se con-
centra nas compras e vendas. Já Vinícius é o 
criativo, o inovador. “As responsabilidades têm 
se definido naturalmente, conforme a vocação 
de cada um. Nossos filhos mostram que podem 
agregar força ao negócio com a utilização das 
redes sociais. Nossa expectativa é que futu-
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Marcelo divide a sociedade 
da mecânica com os dois 

filhos e emprega o sobrinho

ramente eles tomem as rédeas da empresa, 
cada um com seu papel bem-definido”, diz o 
fundador da Voga.  

Para isso, a família tem investido em qualifi-
cação. Além das atividades do projeto do Sebrae 
Minas no Quarteirão do Povo, Rodrigo tem 
participado de workshops, oficinas e palestras 
oferecidos pela instituição. “É preciso ajustar 
processos, agregar novas estratégias, fazer o 
negócio evoluir conforme as possibilidades 
do setor. Eles chegam para construir conosco 
esse novo momento e dar continuidade à Voga”, 
comemora o patriarca. Ricardo concorda: 
“Acredito que a soma de gerações é positiva 
para aumentar a competitividade.”

O fundador já admite, inclusive, que um plano 
de sucessão deve começar a ser traçado, para que 
as futuras gerações da família Viana encontrem 
espaço para ingressar na atividade. 

APAIXONADOS POR MOTORES | Fundada em 
1979, a Auto Mecânica Marcelo cresceu junto 
com os filhos do fundador, Marcelo Gonçalves. 
Hoje, o mais velho, também Marcelo, divide a 
sociedade com o pai e o irmão, Mateus. 

Pai e filhos se revezam na gestão, nas tarefas 
operacionais da oficina e no atendimento aos 
clientes. “Há 17 anos, as dificuldades fizeram 
com que meu pai encerrasse o negócio e op-
tasse pela informalidade. Em 2010, eu e meu 
irmão nos tornamos sócios e regularizamos 
a empresa novamente”, conta Marcelo Filho. 
Desde então, foi criado um almoxarifado, que 
abriga 90% das peças utilizadas nos reparos, 
e os serviços passaram a incluir alinhamento 
e balanceamento e troca de óleo. Para tudo 
funcionar, eles contam também com o sobrinho 
Gabriel, responsável pelas compras de peças, 
gestão do almoxarifado, vendas, atendimento 
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PESQUISA EMPRESAS 
FAMILIARES

ao cliente e outros procedimentos burocráticos.
A empresa tem 1,5 mil clientes cadastrados, 

atende a cerca de 150 carros por mês e tem 
um faturamento anual de R$ 800 mil. “Nossos 
próximos passos serão ampliar a estrutura física, 
adquirir novos equipamentos, aprimorar a ges-
tão e buscar crédito para aumentar o capital de 
giro”, planeja o primogênito. Para isso, a família 
está profissionalizando a gestão, com o apoio de 
consultorias do Sebrae Minas nas áreas admi-
nistrativa, financeira, operacional e de vendas 
e compras. “A meta é aumentar a produtividade 
com redução de custos”, destaca. 

Estímulos não faltam, pois, além da paixão 
por carros e do bom relacionamento em família, a 
empresa possui um público fidelizado na Grande 
BH, nos municípios de Lagoa Santa, onde está 
localizada, Pedro Leopoldo, Vespasiano e Jabotica-
tubas. “Temos clientes que estão conosco há mais 

de 30 anos e devem continuar por muito tempo. 
O pai tem um nome muito forte na região, por 
isso a empresa está tão consolidada. Ao mesmo 
tempo, percebemos que temos que modernizar 
a gestão e a estrutura física para continuar am-
pliando o negócio”, analisa.  

Nesse processo de mudança, Marcelo pai é 
guru do clã, principalmente quando o assunto 
envolve investimentos. “A demanda tem au-
mentado gradualmente a partir das melhorias 
que temos realizado”, relata o filho sócio. Ele 
destaca que são as diferenças que equilibram 
as relações. Além da experiência, o fundador se 
destaca pela agilidade; o filho mais velho, pelo 
dinamismo; já o caçula, pela tranquilidade. “O 
ambiente na oficina é de cooperação mútua, 
cada qual com seu estilo e um aprendendo com 
o outro. Manter essa união é o mais importante”, 
conclui Marcelo Filho. 

Familiares

Empresas de  
pequeno porte (EPP)

Microempresas (ME)

Microempreendedores 
individuais (MEI)

Indústria

Comércio

Serviços

Fonte: Sebrae Nacional – 2017
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