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Ao fazer o investimento em um negócio associado, as empresas devem optar pela 
administração conjunta ou separada. Segundo empresários, a decisão depende do tamanho 
dos negócios e do que eles têm em comum. Para Plínio Fróes, proprietário do Rio Scenarium, a 
decisão depende de cada situação específica.  
 
“Vai depender muito do ramo em que atua a empresa e da oportunidade. Se os negócios são 
correlatos, não há porque não aproveitar o que é pertinente aos dois. Afinal, vai se demandar 
menos energia e isto impacta no resultado. Mas é vital fazer avaliações separadamente, para 
corrigir desvios e verificar a rentabilidade de cada um”, ressalta.  
 
Quando os negócios são muito diferentes, é melhor separar. “Sempre há um risco maior 
porque acaba que são dois negócios diferentes, um industrial e outro comercial. Por isso os 
dois têm que ser administrado diferentemente. É bom não esquecer também que o negócio 
industrial pode atingir o mercado além da empresa, que foi o nosso caso, e tem que estar 
preparado para isso”, diz Leonardo Machado, diretor comercial do bistrô Cafeína Café. Além de 
restaurante, a marca faz seus próprios pães, biscoitos e doces.  
 
“A credibilidade que a marca ganha e a aproximação com os clientes são recompensadores. As 
pessoas passam a interagir mais com a marca, pois além de freqüentarem o estabelecimento 
para comer, os produtos podem ser levados para casa. Isso intensifica o contato com cliente”, 
diz.  
 
Gustavo Corà, defende a separação dos negócios. “O novo negócio deve ser administrado 
independentemente. Pode haver otimização dos profissionais que exerçam a mesma função 
para ambos os negócios, mas na maioria dos casos, a administração de um não pode se 
confundir com o outro negócio”, afirma. 
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