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As relações em uma empresa familiar é o pontochave para o sucesso do negócio. Conheça alguns 
exemplos de casos bem sucedidos e a palavra de especialistas sobre o assunto. 
 
Pais, filhos, irmãos, tios, sobrinhos e outros parentes dividindo o comando de uma empresa é um 
tema de sucesso garantido para uma novela, com inúmeros conflitos sendo criados entre eles, o 
que gera expectativa no público. Mas, na vida real, as famílias que encabeçam um negócio estão 
muito mais preocupadas com a harmonia do que com dramas e tragédias, não só para preservar 
os laços emotivos como também para aumentar as possibilidades de prosperidade do 
empreendimento. "Se uma empresa é feita para ajudar algum membro de uma família, é melhor 
abrir uma ONG", ironiza Renato Bernhoeft, fundador e presidente da Bernhoeft Consultoria, que 
representa a The Family Business Consulting Group International na América Latina. "Uma 
empresa familiar tem de estar de olho no mercado", completa. 
 
Os cuidados com o bom relacionamento entre os executivos de uma empresa familiar não livram a 
corporação e seus dirigentes de problemas. E o maior deles, nesse caso, é a mistura de relações, 
ressalta Bernhoeft. "O grande desafio é separar o que é empresa e o que é família. É preciso estar 
atento a isso. Na empresa há uma hierarquia e na família o afeto, e quando isso se mistura fica 
complicado", diz. Segundo o consultor, em um negócio de família é fundamental que se tenha 
transparência e que os direitos e obrigações de cada um sejam definidos com clareza. 
 
Na Fator 5 Contratipos, empresa de perfumes de São Paulo, o patriarca Luciano Carvalho atua nas 
principais decisões da empresa e cuida da administração ao lado da filha, Juliana. Sua mulher, 
Márcia, responde pelo setor de vendas. O filho mais velho, Luciano Júnior, é o químico 
responsável, e o caçula, Carlos Eduardo, é o diretor de marketing. Pai, mãe e os três filhos têm o 
mesmo peso nas decisões da companhia, mas está acordado que são os pais que dão a palavra 
final. "Quando só nós cinco nos reunimos, até tem gritaria. Somos descendentes de italianos e 
temos sangue quente", conta Carlos Eduardo. "Mas é positivo, porque qualquer decisão é muito 
debatida e discutimos até o consenso". Depois da exaltação, a família Carvalho tem um ritual: 
eles se abraçam e rezam como bons católicos que são. E há também uma regra: "nenhum de nós 
pode dormir chateado com o outro", revela o jovem executivo. 
 
Trabalho prazeroso 
 
As discussões acirradas da família Carvalho podem se restringir às reuniões privadas de negócio, 
mas o assunto Fator 5 vai além das dependências da empresa e aparece em casa e até mesmo 
nos momentos de lazer. "A gente sempre fala de trabalho, mas não deixa de ser prazeroso, é 
como conversar sobre um assunto qualquer", argumenta o diretor de marketing. Mas ele 
reconhece que passaram a separar melhor a vida pessoal da profissional de uns três anos para cá, 
quando a companhia passou a ter diretores cuidando de setores específicos. "A entrada de 
pessoas que não são da família facilitou para nós", reconhece Carlos Eduardo. 
 
Segundo o psicólogo gaúcho José Luis de Puga, que se especializou em empresa familiar, é difícil 
mesmo identificar quando é um conflito da empresa ou da família. "Os limites têm de ser muito 
bem trabalhados", diz. E ele faz uma lista do que é importante para manter um bom nível de 
saúde na relação dos parentes que têm um negócio em comum: 
 
■ Capacidade de cooperação entre os membros; 
■ Padrão de comunicação, com livre expressão (para não criar falsas expectativas); 
■ Conhecimento em profundidade entre os membros da família (saber quais são os pontos fortes 
e os fracos de cada um); 
■ Compartilhar regras. 



Com um temperamento diferente dos Carvalho, a família Bernacchi, que comanda a Café 
Florença, empresa carioca que distribui máquinas de café expresso e produz café no interior do 
estado do Rio de Janeiro, também tem uma divisão clara de tarefas entre os três sócios. O pai, 
José Guilherme, cuida do setor de RH e do administrativo, a filha Ana Luiza responde pelas áreas 
comercial e de marketing, e o filho Victor dirige o operacional e o financeiro. "Cada um é 
responsável por uma equipe, por isso, cada funcionário fala com o seu líder e não tem aquela 
coisa de falar de um irmão para o outro", conta Ana Luisa. 
 
Falar de trabalho fora da empresa, bem, eles também não conseguem escapar dessa. As salas de 
Ana Luiza e de Victor são separadas por um vidro, e isso os faz ter contato constante durante o 
expediente. E como o escritório fica no bairro de Ipanema, no Rio, e a casa da mãe deles 
também, que é onde almoçam, negócios acabam sendo tratados durante a refeição. "Mas no 
sábado e no domingo raramente vejo o meu irmão", diz Ana, com um certo alívio. 
 
"É um erro induzir o filho a trabalhar na empresa da família, lá é o pior lugar para se aprender" 
RENATO BERNHOEFT 
 
Relação de confiança 
"Ser sócio não é problema, o problema é trabalhar junto". A frase é do consultor Renato 
Bernhoeft, para quem uma forte relação de confiança é o principal fator para sustentar uma 
empresa familiar. Por isso, ele diz que a maior dificuldade de um executivo, nesse caso, é assumir 
o cargo, já que cumprir o papel de dono é fácil. 
 
 

Acordo familiar 

  

Confira alguns pontos que devem ser tratados entre os 

familiares para que se estabeleça uma sociedade, 

extraídos do artigo Como Manter uma Sociedade 

Familiar, de Renato Bernhoeft: 

■ Procure resgatar e preservar a história, memória e 

valores do grupo familiar e empresarial; 

■ A sociedade deve cuidar que hajam mecanismos que 

agreguem valor à sua imagem em todos os segmentos 

da comunidade, tanto interna como externa. Ou seja: 

sócios, funcionários, fornecedores e clientes devem 

orgulhar-se de pertencer ou relacionar-se com o grupo; 

■ Cuidar da separação entre papéis e atividades dos 

seguintes núcleos: Familiar (cuida da integração social 

dos seus membros), Societário (deve responsabilizar-se

pela criação de mecanismos, acordo e treinamento dos 

acionistas), e Executivo (responsável pelas estratégias 

empresariais e relacionamento da empresa com a 



sociedade); 

■ Criar mecanismos para transações entre os próprios 

acionistas familiares (uma espécie de "bolsa" interna); 

■ Criar fundo de reserva para aquisições de sócios que 

desejem sair da sociedade; 

■ Critérios para uso de bens e serviços da empresa 

pelos acionistas (exemplos: automóvel, oficina, 

combustíveis etc); 

■ Definir e controlar a vocação sociedade-empresa, 

evitando um crescimento desorientado ou em função de

interesses pessoais de seus membros; 

■ Criar um plano ou seguro que garanta tranqüilidade 

financeira para viúvas, órfãos, filhos excepcionais, ou 

herdeiros "surpresa"; 

■ Critérios para venda de participações envolvendo 

valores, seqüência, avaliação e "fórum" para dirimir 

dívidas. Mas tudo isso fixado previamente e não depois 

do conflito instaurado. 
 
 
Para o psicólogo José Luiz de Puga, o principal problema que pode surgir numa empresa familiar é 
a competição, que pode ser entre irmãos, pais e filhos ou entre marido e mulher. "Para o negócio 
ter mais êxito, os limites devem ser constantemente trabalhados, até onde cada um dos membros 
da sociedade puder ir", diz o terapeuta. 
 
No caso da Gamine, uma rede de lojas de roupas multimarcas femininas do Rio Grande do Sul, 
aberta pelo casal Gaspar e Marta Tartari há 22 anos, a confiança que há entre os dois é o que 
mantém a empresa, reconhecem os sócios. "Um não interfere no trabalho do outro, por isso 
funciona bem", afirma Gaspar, que cuida do departamento financeiro e do RH e deixa para a 
mulher os setores de venda e marketing. 
 
Sim, há dificuldades. "E muitas! No início, tudo é muito bom, é lúdico. Depois, vem a prova de 
fogo: os problemas. Fica impossível separar o lado profissional do pessoal, e o que mais sofre é o 
lado conjugal", diz Marta Tartari. "Quando estamos na empresa, não há família. E quando 
estamos em família, a empresa está sempre presente", complementa. Gaspar reconhece que há 
essa mistura, mas não encara isso como algo negativo. "É de uma forma agradável", afirma. 
 



José Luiz de Puga ressalta que todas as empresas têm problemas de maneira geral, mas as 
familiares têm as suas particularidades, e não são padronizados. É preciso que cada uma 
administre suas relações de acordo com o seu perfil, visando um bom convívio entre seus sócios, 
possibilitando um bom ambiente de trabalho para os seus funcionários - "da direção ao chão de 
fábrica, o que há é um desdobramento das características familiares, com seus valores, crenças, 
modelo de gestão e estratégias", lembra o psicólogo -, e criando condições para o sucesso dos 
negócios. 
 

Sucessão, eis a questão 

  

Em seu artigo Como Manter uma Sociedade Familiar, o 

consultor Renato Bernhoeft diz que "os herdeiros 

precisam entender que estão recebendo não uma 

empresa, mas uma sociedade composta de pessoas que

não tiveram a liberdade de se escolherem", e que "o 

único caminho para uma solução, mesmo que seja 

venda, cisão, continuar juntos ou qualquer outra, passa 

pela necessidade de muito diálogo." Ou seja, a questão 

sucessão, na vida real, pode ser tão dramática quanto 

na ficção. 

O psicólogo José Luiz de Puga ressalta que o herdeiro 

tem de ter um desejo de estar dentro da empresa para 

que a sucessão seja um bom negócio. "Deve haver 

concordância ao se passar o bastão. Mas, em um bom 

ambiente familiar, é um caminho natural, já que os 

filhos se identificam com os pais", diz o terapeuta. No 

entanto, ele afirma também que os pais devem estar 

preparados para respeitar a vontade do herdeiro, caso 

esta não seja a de sucedê-los nos negócios. 

No caso do casal Tartari, a filha mais velha de Gaspar e 

Marta, Camila, até tentou uma aproximação com as 

lojas Gamine estudando administração de empresas. 

Mas viu que gosta mesmo de Psicologia e mudou de 

faculdade. Seus pais a apoiam totalmente, mas ainda 

nutrem uma certa expectativa em relação ao caçula, 

que está com 16 anos. "Ele tem feeling para vendas e 

roupas, mas talvez queira fazer algo para ele", diz o 

pai, que discute abertamente com a família os rumos 



que a empresa pode tomar futuramente. 

Entre os Bernacchi, da Café Florença, a questão da 

sucessão é tratada com pragmatismo. "A gente quer 

resultado e trabalhamos para ganhar dinheiro, não para

os filhos. Mas se um filho meu ou do meu irmão for 

competente e souber trabalhar, se quiser, aqui tem 

espaço. No entanto, não tenho laço emocional com a 

empresa. Se tiver uma boa proposta, não vejo 

problema em vender", diz Ana Luiza, que é casada com 

um advogado e não tem o menor interesse que ele 

participe do negócio. 

Seja como for, vale lembrar o alerta que Renato 

Bernhoeft faz em seu artigo A Dinâmica da Sociedade 

Familiar: "Recomenda-se que este assunto seja tratado,

de preferência, com o fundador ainda em vida. E, em 

segundo lugar, que seja permitida aos herdeiros, no 

mínimo, a possibilidade de discutirem o sincero desejo 

ou possibilidade de virem a ser sócios." Caso contrário, 

a situação tem tudo para virar novela. 
 
Disponível em: <http://revistavidaexecutiva.uol.com.br>. Acesso em 14 fev. 2006.  


