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Há dois anos, Mara e Eduardo Linhares comandam, juntos, os restaurantes Trio e Deli Trio, 
além de um bufê e um espaço para eventos, todos localizados em um mesmo quarteirão da 
Vila Olímpia, em São Paulo. Contrariando um preceito até pouco tempo comum no mundo dos 
negócios - o de que marido e mulher deveriam evitar a atuação conjunta -, o casal encontrou 
na união entre trabalho e casamento uma forma de prosperar também na vida empresarial. 
 
Porém, alguns motivos justificam o receio que muitos profissionais sentem com esse tipo de 
situação. Para a sócia-diretora da Angeramis Desenvolvimento Profissional, Fernanda 
Angerami, a intimidade é um fator que costuma criar problemas em diversas empresas 
familiares. Segundo ela, quando dois irmãos discutem, por exemplo, pode ocorrer de um 
deles, enfurecido, deixar a sala com uma sonora batida de porta. Dentro de um negócio, 
porém, esse tipo atitude deveria estar fora de cogitação. Mas sua experiência de oito anos no 
mercado de aconselhamento profissional mostra que a realidade está distante do ideal.  
 
Segundo a consultora, um casal pode dividir o mesmo espaço profissional em duas situações: 
dentro de uma companhia, como funcionários, ou como gestores de um negócio próprio. O 
primeiro caso oferece desafios menores, principalmente porque grandes empresas costumam 
estabelecer regras sobre como marido e esposa devem agir. "Muitas companhias não 
aceitavam que houvesse esse tipo de relação entre seus funcionários. Hoje, algumas 
permitem, desde que certos limites sejam respeitados", observa Fernanda. Entre as 
determinações mais comuns estão as exigências de que homem e mulher não trabalhem no 
mesmo setor e, tampouco, um esteja diretamente subordinado ao outro.  
 
Aos parceiros mais apegados, Fernanda faz um alerta: é preciso cultivar o networking externo. 
Por "externo" entenda-se fora da relação conjugal. Outra dica da consultora é que a dupla 
evite demonstrações de carinho dentro da companhia. "Na empresa, eles são profissionais e 
precisam se comportar como tal. Isso evita constrangimentos e a famosa rádio-peão", orienta.  
 
Se as regras mais evidentes forem respeitadas, pode haver ganhos para todas as partes. 
Quando a casal está satisfeito com a empresa, é natural que vista a camisa e se dedique ao 
trabalho com mais interesse. Do outro lado, quando homem e mulher partilham a mesma 
cultura corporativa, a relação entre eles se torna mais transparente, pois um entende a 
realidade do outro.  
 
De empregado a empresário  
 
Após terminar a faculdade de Economia, Eduardo, hoje com 49 anos, ingressou na Unilever 
como trainee. De lá, só saiu após dez anos, como diretor de marketing. Os motivos que 
levaram Eduardo a deixar a multinacional podem soar estranhos a quem acredita que a vida 
executiva é, necessariamente, glamourosa. "Eu estava cansado de viajar para diferentes 
partes do mundo. Queria vida nova e ter meu próprio negócio. Foi então decidi abrir o 
restaurante."  
 
Um ano depois, ele retornou ao mercado corporativo para atuar como diretor de planejamento 
e atendimento em agências de publicidade, como DM9DDB e Lowe, entre outras. Mas depois 
de outros seis anos, em 2001, Eduardo comprou a parte do restaurante e passou a dedicar-se 
exclusivamente ao empreendimento. Sua esposa, Mara, de 45 anos, demorou a entrar no 
negócio. Com receio de que o trabalho conjunto pudesse afetar a relação conjugal, ela recusou 
muitos convites do marido. Formada em publicidade, ela trabalhava havia 11 anos na Daslu. 
Porém, cansada do ritmo do mundo da moda e das vendas, no começo de 2007 Mara 
finalmente cedeu e se tornou companheira de Eduardo também nos negócios.  
 
Segundo Fernanda, 40% da força de trabalho mundial estão empregados em empresas 
familiares de pequeno e médio porte. Nesse tipo de empreendimento, os valores do casal 
fundador têm papel preponderante, observa a consultora. Além disso, o empreendimento 



gerido em família apresenta particularidades: "Os processos são acelerados, a comunicação é 
muito forte e os envolvidos costumam se empenhar muito e até mesmo se sacrificar", diz.  
 
Ao lado dos aspectos positivos, também há problemas, como o baixo profissionalismo. "Há 
muito dinamismo, mas também muita confusão", diz Fernanda. Para evitar problemas, a 
consultora sugere que todo o casal estabeleça qual é o papel de cada um no negócio e que 
esses papeis sejam mantidos permanentemente.  
 
É o que fazem os proprietários do restaurante Trio. Cada um assumiu uma função dentro do 
negócio. "Quando vim para cá, disse ao meu marido que queria sentir que ele era o meu 
chefe. Isso é confortável para mim. Eu o consulto sempre que preciso tomar decisões. Não 
fazemos do trabalho uma guerra por poder", revela. "Combinamos que eu cuidaria mais dos 
eventos e ele, dos restaurantes."  
 
A estratégia tem dado resultado. Desde a chegada de Mara, o negócio se expandiu, com a 
abertura do espaço para eventos e do Deli Trio. "Eu achava que ela não estava satisfeita na 
Daslu. Ao mesmo tempo, queria ampliar o empreendimento e buscava alguém que realmente 
o assumisse. Para mim, essa pessoa era a Mara, que era reticente porque temia que a 
experiência atrapalhasse a nossa relação. Mas, ao contrário, as coisas só melhoraram", diz 
Eduardo.  
 
Mara explica o sucesso da parceria profissional com seu marido é devida à harmonia do casal. 
"A gente se dá super bem. Temos um modo parecido de viver", assegura. Os dois não seguem 
uma recomendação comum dos especialistas em conciliação entre vida familiar e vida 
profissional: a separação entre dia-a-dia empresarial e pessoal. "O trabalho consome boa parte 
do nosso cotidiano. Mas investimos muito na nossa equipe, na qual confiamos. Isso nos ajuda. 
Trabalhamos cerca de 12 horas por dia, porém não ficamos escravos a ponto de trabalhar 18 
horas, como é comum acontecer no ramo", pondera Eduardo.  
 
Mesmo quando estão viajando, é comum que Mara e Eduardo mantenham o senso empresarial 
ativo e façam, por exemplo, anotações sobre um prato novo para o cardápio de seus 
restaurantes. "O trabalho e a vida pessoal acabaram se tornando uma coisa só. Acho isso 
produtivo. Éramos mais distante quando eu trabalhava na Daslu. Hoje, quando ele fala sobre 
algum problema profissional, eu sei do que se trata", observa Mara. "Temos uma vida muito 
agitada, com muito para fazer e resolver. Essa mistura do íntimo com o empresarial é natural 
e até mesmo uma decorrência da nossa postura empreendedora", afirma.  
 
Para Eduardo, marido e mulher precisam tomar cuidado ao gerenciar um negócio 
conjuntamente. "Há, sim, riscos. Nós temos uma sinergia muito particular. Se um casal que 
não está bem decide abrir um negócio junto, é o fim da relação", alerta.  
 
Mara conta que uma das regras para evitar atritos desnecessários no trabalho foi retirada da 
educação dos filhos: marido e mulher não podem desautorizar um ao outro, seja na frente das 
crianças, seja diante dos funcionários. "Se estamos em uma reunião e ele fala algo que não 
concordo, opto por discutir o assunto depois, só com ele", revela Mara.  
 
Porém, Fernanda, da Angeramis, alerta que é preciso tomar cuidado com as omissões. "É 
necessário se posicionar", orienta a consultora. Segundo ela, a linguagem não-verbal costuma 
denunciar possíveis divergências.  
 
Na mesma direção  
 
Ter um propósito de vida comum é algo importante em qualquer âmbito da vida conjugal. 
Fernanda observa que, quando marido e mulher resolvem empreender juntos, esse item 
torna-se imprescindível. Ela recomenda que cada um avalie, ao menos uma vez por ano, seu 
propósito de vida e o quanto este é factível. Depois, é necessário determinar o que é prioritário 
para a concretização do desejo. Como sonhar não basta, é preciso estabelecer um prazo para 
que tudo seja realizado. Após o exercício, feito individualmente, o casal deve se reunir para 
procurar entender o que é comum a ambos. As presença de incompatibilidades indicam a 



necessidade de negociar. "Não se trata de tentar fazer com que o sonho de um seja o mesmo 
que o do outro, mas de descobrir o que eles têm em comum e, a partir disso, definir o que 
deve ser feito, para que no futuro não existam cobranças", completa.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 26 mar. 2009, Plano Pessoal, p. D7. 


