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O envolvimento de parentes nos negócios pode trazer conflitos particulares e profissionais, 
mas também gerar maior motivação. 

Saber separar os gastos particulares com os da empresa e não misturar questões de família 
com os negócios integram alguns dos desafios de uma empresa familiar. Na opinião de Pedro 
Adachi, consultor especialista no assunto, um dos primeiros passos a ser dado para não 
misturar assuntos familiares com os da empresa é saber o momento certo de agir como 
profissional e como membro da família. “São situações diferentes, mesmo que envolvendo as 
mesmas pessoas. Pai e filho podem ser chefe e subordinado, mas esses papéis devem ser 
desempenhados de forma distinta”, argumenta. Da mesma forma, os assuntos pessoais e 
familiares devem ser abordados no âmbito da família e nunca dentro da empresa. As reuniões 
familiares costumam se tornar mais agradáveis e muitas discussões são evitadas quando não 
são abordados temas relacionados com a empresa, observa Adachi. 

A Lemus Calçados, administrada em sociedade pelo casal Ingo Beuting e Eni Terezinha Beuting 
é um exemplo de negócio familiar que busca o sucesso com disciplina e determinação. Em 
suas quatro lojas de calçados e vestuário, localizadas na região de Brusque (SC), Eni comanda, 
como diretora presidente da empresa, 70 funcionários incluindo duas filhas, um irmão e uma 
irmã. Fernanda, uma das filhas, exerce o cargo de assessora de compras e a filha Andressa é 
responsável pelo setor de Marketing e de Recursos Humanos. 

Para administrar com sucesso, Eni conta que existe uma regra clara respeitada pelos membros 
da família. “Todos podem opinar. Avalio o ponto de vista de cada um e depois elaboro minha 
decisão final”. A proibição de falar de trabalho depois do expediente e nos finais de semana 
também impera na família. “Temos horários determinados para falar dos assuntos da empresa 
e tentamos seguir essa regra com disciplina”, explica. 

Eni conta que cada membro da família recebe o salário correspondente à função que exerce e 
administra seus recursos do jeito que achar conveniente. “Se o salário acabar o problema é de 
quem gastou tudo antecipadamente. A única vantagem que proporcionamos para os familiares 
que trabalham na empresa é uma viagem por ano ao exterior”. 

Para Eni, administrar uma empresa familiar é gratificante, porém os procedimentos devem ser 
muito organizados. “Por exemplo, quando decido sobre algo, tomo o cuidado de informar 
minha decisão para todos, para evitar que tenham surpresas no momento de executar alguma 
função cotidiana na empresa”, enfatiza. 

O líder que comanda a empresa deve tomar cuidado ao escolher as palavras para tratar com 
os familiares, ressalta Eni. “É preciso estar atento para não elogiar ou criticar mais um 
membro da família em detrimento de outro e também para não sobrecarregar somente uma 
pessoa”. De acordo com ela, uma das vantagens de um negócio familiar é delegar mais 
funções e ter a confiança de que a tarefa será efetuada. 

A confiança também é citada como um dos maiores pontos positivos de uma gestão familiar 
por Cesar Busnardo Junior, diretor comercial da Ótica Moderna. Com duas lojas, uma em 
Brusque e outra em Nova Trento, ambas em Santa Catarina, ele divide a administração dos 
negócios com duas primas.  

 

 



Cintia é diretora financeira e Grazieli é diretora de marketing. “Ter a família trabalhando para a 
empresa traz mais segurança e confiança”, opina. Junior revela que, normalmente, eles 
costumam tratar os assuntos da empresa somente no ambiente de trabalho. “Quando estamos 
entre a família falamos pouco sobre o negócio. Cada um trabalha na sua área e isso ajuda 
bastante a não misturar os assuntos”, avalia. 

Adachi destaca que a principal orientação para ter sucesso na administração de uma empresa 
familiar é elaborar um adequado planejamento do negócio. “Profissionalizar a gestão não 
representa o afastamento dos familiares da frente dos negócios. Significa alocar pessoas com 
capacidade e competência para os cargos e as funções existentes na organização”. Quando um 
membro da família possui as capacidades e as habilidades necessárias para trabalhar no 
negócio, ele costuma ser mais dedicado que outros profissionais, pois possui mais motivação 
pelo fato de ser sócio e por ter uma ligação emocional, analisa o consultor. Em contrapartida, 
um familiar não preparado pode representar um desastre para uma empresa familiar. 
“Portanto, planejar e adotar uma postura profissional são as melhores atitudes para gerenciar 
adequadamente qualquer organização”, conclui. 
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