
Juntos no amor e nos negócios  
Vinicius Medeiros  
 
No mundo dos negócios, não são raros os casos de casais que se unem para abrir uma 
empresa, com histórias de sucesso e de fracasso. Garantem os apaixonados que só o amor 
constrói, mas, no competitivo mercado atual, será que a paixão é o suficiente? A relação pode 
resistir a seguidas contas no vermelho?  
 
O certo é que a empreitada tem lados positivos, como passar mais tempo com o(a) 
companheiro(a) e a imediata cumplicidade construída, e negativos, todos relacionados a 
conflitos profissionais e inevitáveis desgastes na relação.  
 
Consultores e especialistas em abertura de negócios veem com receio a iniciativa. Em paralelo 
à vida amorosa, a gestão da empresa impõe uma série de desafios ao casal, que precisa ter 
disciplina para separar perfeitamente o lado sentimental do profissional.  
 
Embora não seja uma tarefa simples, ainda mais em momentos de crise financeira, trata-se de 
uma regra básica para quem pretende conciliar amor e negócios.  
 
“Colocar sentimento e negócios em uma cesta só é complicado. O risco é duplo, por isso tenho 
receio. Em caso de separação, o empresário(a) separa não só da(o) companheira(o), bem 
como de um sócio. É preciso ter estrutura física, financeira e psicológica para atravessar o 
rompimento. Como consultor, procuro pontuar os riscos aos casais que me procuram, mas é 
difícil conscientizá-los. A empolgação é parecida com a de um início de relacionamento”, alerta 
André Luis Sores Pereira, sócio do Grupo Soares Pereira Consultoria.  
 
Separação 
 
A consultora Claudia Pamplona endossa as palavras de Soares Pereira. “Negócio é economia, 
não tem relação com paixão. O casal deve ter a noção exata de que é uma coincidência o fato 
de abrirem um negócio juntos. Precisam separar: em casa, são um casal; no trabalho, são 
sócios”. Claudia também alerta para questões jurídicas. “Desde o início é importante fazer a 
divisão societária, mas, por conta da confiança mútua do casal, é difícil conscientizá-los”.  
 
Separar o trabalho da convivência pessoal também é um obstáculo. “Cada um precisa de seu 
próprio espaço. Por isso, não levar questões relativas ao trabalho para casa e vice-versa é 
fundamental”, acredita Luis Afonso Romano, presidente Instituto Brasileiro dos Consultores de 
Organização (IBCO). Para Romano, é preciso haver comprometimento, cumplicidade e 
disciplina de ambas as partes para que o negócio prospere.  
 
“Trata-se de algo muito comum na Europa, onde há várias empresas familiares. O mesmo 
acontece na região Sul do País, colonizada por europeus. É uma saída interessante para o 
momento econômico atual, marcado pela competitividade no mundo corporativo e 
desemprego. No entanto, é preciso disciplina para separar os lados profissional e sentimental, 
o que é muito difícil. Considero um investimento possível, mas arriscado”, avalia.  
 

 
 
Maximiliano Lima & Fernanda Vieira (Innovative Science)  
 
O negócio ainda funciona em um esquema de home office e, por conta da vida agitada de 
ambos, a maior parte da comunicação se dá por telefone ou e-mails. As expectativas de 
Maximiliano Lima, de 28 anos, e Fernanda Vieira, de 24, no entanto, são as melhores 
possíveis. Juntos há três anos, o casal decidiu criar a Innovative Science, consultoria na área 
ambiental, com o objetivo de não só passar mais tempo juntos, bem como unir suas 
habilidades profissionais.  
 
Especialista em meio ambiente, Fernanda se ocupa com a parte técnica dos projetos que 
assessoram. Já Maximiliano cuida da gestão, do marketing e captação de novos clientes. 



“Abrimos a empresa há quatro meses. Fomos atraídos pelas inúmeras oportunidades de 
negócio que a área ambiental oferece e, claro, para ficarmos mais tempo juntos. O mais legal 
é que nossas competências se casam perfeitamente. Eu, com minha experiência do mercado, e 
ela com seu conhecimento sobre meio ambiente”, diz Lima.  
 
No entanto, não há como escapar das brigas, como admite o empresário. “Não posso negar 
que há discussões. É impossível não haver. Embora nossos conhecimentos se combinem, 
temos personalidades distintas. Sou uma pessoa pragmática e objetiva. Já a Fernanda é dura, 
quase intransigente, na defesa das questões ambientais. Portanto, quando vejo uma boa 
oportunidade de negócio e ela não concorda com algumas exigências das empresas, é difícil 
demovê-la. O pior é que normalmente ela tem razão”, brinca.  
 
Ainda assim, o casal está curtindo a experiência. Segundo Fernanda, a palavra chave para 
evitar desgaste na relação é respeito. “Entendemos que nossas opiniões nem sempre serão as 
mesmas. Embora seja uma pessoa firme em minhas decisões, sempre tenho paciência para 
ouvi-lo. Nestas horas, compreensão e respeito são fundamentais”, acredita.  
 
Atualmente, os dois sócios/namorados dividem seu tempo com outras profissões. Enquanto 
Fernanda dá aulas de geografia no Colégio Pedro II, Lima mantém aberta sua consultoria com 
foco em marketing de relacionamento. “Dou aulas às terças e quintas-feiras, além de dois 
sábados no mês. No restante da semana me dedico à Innovative Science. Ficamos o dia inteiro 
conectados, seja por telefone, e-mail ou por programas de bate-papo. Já estamos procurando 
um escritório no Centro”, diz Fernanda.  
 
Lima vê com bons olhos tal situação. “Quem ama quer sempre estar junto, mas é importante 
impor limites no relacionamento e no trabalho. Do contrário, desgastes são inevitáveis. 
Embora trabalhemos juntos, mantemos nossas atividades paralelas. Isso nos ajuda a dividir 
melhor as coisas. Esta separação é um exercício diário, mas é fundamental”, avalia.  
 

 
 
Eduardo & Cristina Costa (Sisgen Consultoria)  
 
Quando iniciou sua trajetória profissional, Cristina Costa, de 50 anos, nunca se imaginou como 
empresária. Acostumada com 13º salário, previdência e outros benefícios, Cristina não queria 
abrir mão de tudo isso para abrir um negócio com Eduardo, de 56 e seu marido há 27 anos. 
Com perfil de empreendedor, Costa insistiu tanto com a esposa que, em 2002, ambos 
abandonaram seus empregos para abrir a Sisgen Consultoria, especializada na em gestão de 
qualidade.  
 
“Sempre trabalhei na área de gestão, enquanto o Eduardo é especialista em marketing e 
desenvolvimento de produtos. Unimos nossas experiências e estamos crescendo desde então. 
Temos um negócio sólido e com a demanda em alta por conta da crise. Ainda assim, foi difícil 
vencer meu receio e abrir mão dos benefícios trabalhistas. O importante é que o casamento, 
sentimental e profissional, está dando muito certo. Hoje, quem paga 13º salário sou eu”, 
brinca Cristina, que atende Petrobras, Banco do Brasil, Energisa e Inmetro, entre outros 
clientes.  
 
Costa revela que sempre teve o desejo de abrir o próprio negócio, mas confessa que nunca 
imaginou que o faria ao lado da esposa. “Senti que ela estava infeliz no emprego. Primeiro a 
instiguei estudar, fazer uma especialização e procurar outras alternativas. Continuei no meu 
trabalho até realmente convencê-la a abrirmos o negócio. Foi duro, mas hoje ela me 
agradece”, diz.  
 
O casal parece realmente realizado. “Adoro curtir minha esposa. Por conta das diferentes 
funções na empresa, poderíamos ter horários distintos, mas vamos juntos diariamente para o 
trabalho. Além disso, quando temos agenda, também almoçamos juntos”, revela Costa.  
 



Para superar divergências, o casal tem um método infalível – ao menos funciona há 27 anos. 
“Imaginamos a empresa como nosso terceiro filho. Ele é importante e temos que concordar 
para diagnosticar o melhor caminho. Somos pessoas completamente diferentes, mas 
procuramos respeitar o pensamento do outro”, diz Cristina. “No trabalho, é preciso ter em 
mente que as discordâncias estão acontecendo estritamente entre dois sócios. Do contrário, 
você leva problema do escritório para casa e vice-versa”, completa Costa.  
 

 
 
Bruno Goulart & Bianca Santarelli (Tratoria PIazetta)  
 
Eles ainda são namorados, mas a abertura da tratoria Piazzetta, no Recreio dos Bandeirantes, 
foi o primeiro passo para o casamento. Juntos há dois anos, Bruno Goulart, de 39 anos, e 
Bianca Santarelli, de 31, se conheceram após se tornarem padrinhos de uma criança. Desde 
então, não se desgrudaram mais. Ainda assim, a parceria profissional é uma empreitada 
totalmente nova – o negócio foi inaugurado em dezembro. Ali, decidiram não só juntar os 
trapos, bem como a vida profissional.  
 
Um fato foi decisivo para a abertura. Neta da fundadora da tradicional pizzaria Caravelle, em 
Copacabana, que fez muito sucesso na década de 60 e 70, Bianca soube que a avó comprara 
maquinário para a criação de um novo negócio.  
 
“Há alguns anos ela adquiriu forno industrial e equipamentos para a produção de massa, mas 
desistiu de montar o negócio. O material estava guardado em perfeitas condições. Além do 
maquinário, aproveitamos suas receitas para montar o cardápio. O Bruno me estimulou e 
decidimos arriscar, até para ser um complemento de renda. Hoje, no entanto, é nossa 
principal atividade”, diz.  
 
 Goulart também viu uma oportunidade para mudar completamente seu estilo de vida. 
“Estávamos insatisfeitos com a vida profissional e cansados da competitividade do mercado. 
Sou formado em Markting, atuei muito tempo no setor, desenvolvendo projetos para abertura 
de restaurantes. Não estava mais aturando o dia a dia do trabalho. A Bianca também passava 
pela mesma situação na TV Globo, onde trabalhava com produção. Os equipamentos foram o 
estímulo que faltava para abrirmos o próprio negócio, pois o investimento necessário diminuiu 
sensivelmente. Ainda assim, vendi minha moto e buscamos um financiamento. No total, 
gastamos R$ 150 mil”, revela.  
 
Segundo o empresário, a escolha do ponto também está relacionada à mudança. “A ideia era 
também melhorar nossa qualidade de vida. O Recreio dos Bandeirantes pode nos oferecer isso. 
Moramos na Zona Sul, mas já estamos procurando apartamento na região. Além disso, aqui os 
pontos comerciais são mais baratos”, avalia Bruno Goulart.  
 
Segundo Bianca Santarelli, a Piazzetta também proporcionou aos dois outro tipo de 
casamento, dessa vez profissional. “Dividimos as tarefas e, até aqui, a divisão está dando 
certo. Enquanto cuido da produção da massa, cardápio e a parte operacional, o Bruno toma 
conta da administração e da publicidade”, diz.  
 
Para ela, a gestão do negócio ainda é um desafio para ambos. “Não somos da área e ainda 
estamos apanhando um pouco. Quase nos matamos algumas vezes, mas dividimos bem as 
partes profissional e sentimental. O segredo está na parceria e cumplicidade. Não levamos 
problemas do trabalho para casa”, afirma.  
 
Embora reconheça as dificuldades em separar as partes profissional e sentimental, Goulart vê 
pontos positivos em abrir um negócio com sua namorada.  
 
“Ainda não passamos por um grande aperto, mas trabalhar juntos tem seus lados positivos e 
negativos. Depende muito do temperamento dos dois envolvidos e os nossos combinam. 
Quando há discordâncias, é preciso cuca fresca e bastante diálogo. Apesar de todos os 



problemas, é muito bacana passar mais tempo com minha namorada, algo que não conseguia 
anteriormente”, defende ele. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 8 jun. 2009, Seudinheiro, p. B-14.   


