
Negócios de Família: os benefícios e os conflitos 
 

Empresas familiares são negócios sólidos se bem gerenciados; um dos principais desafios é 
diferenciar as relações familiares das profissionais e desenvolver uma gestão profissional e 

sustentável  
 

Em pesquisa realizada pela Great Place to Work (GPTW) sobre as cem melhores empresas 
para se trabalhar, as de direção familiar estavam presentes na lista (Fonte: Revista Época, 
agosto/2010). As empresas familiares são negócios sólidos se bem gerenciados. Porém, um 
dos principais  desafios é diferenciar as relações familiares das profissionais e desenvolver 
uma gestão profissional e sustentável Os problemas englobam dinheiro, reconhecimento 
profissional, processos decisórios, gestão do patrimônio e o  próprio impacto de tudo isto nas 
relações familiares dentro e fora do negócio. 
 
No Brasil há várias empresas que são familiares, dentre elas podemos citar: o Grupo 
Matarazzo, Grupo Votorantin, Agroceres, Pão de Açúcar, Grupo Odebrecht, conglomerado 
Globo, Grupo Bradesco, Grupo Itaú, Aracruz, Perdigão e Lojas Pernambucanas, entre outras 
tão bem sucedidas quanto as mencionadas. De acordo com o sócio-diretor da Vitadenarium 
Consultoria, Rodrigo Ventre, o sucesso dessas empresas se dá por três principais razões: 
 
- A relação família e empresa: através de um trabalho de organização da participação da 
família no negócio, da definição clara dos papéis e funções dos membros familiares, do 
cuidado com a comunicação e de um planejamento sucessório,  
 
- Gestão Profissional: através da organização e preparação da empresa para seu crescimento 
saudável e sustentável, de processos e acordos de gestão que permitam tomadas de decisões 
conscientes e acertadas e da criação e estruturação de conselhos de administração, 
consultivos e familiares. 
 
- Visão de Futuro: através da definição clara dos objetivos, do “norte” da empresa no curto, 
médio e longo prazo, de um planejamento estratégico claro e estruturado e da consciência de 
identidade, ou seja, dos princípios e valores norteadores da organização. 
 
De acordo com Ventre famílias empreendedoras que ensejam sucesso devem ter um cuidado 
especial com a comunicação entre os membros familiares. Esta boa comunicação deve 
abranger desde os  assuntos mais corriqueiros (operacionais) até questões mais amplas, 
como, por exemplo, as possibilidades e expectativas sobre o futuro da família e do negócio. Até 
questões de caráter mais humano e profundo como os valores e tradições familiares e as 
formas para o desenvolvimento e manutenção da harmonia e da confiança entre os membros 
familiares.  
 
Negócios familiares bem sucedidos possuem o hábito de periodicamente refletir sobre sua 
situação atual considerando conquistas, virtudes, problemas e desafios e, ao mesmo tempo, 
olhar para o futuro, para as oportunidades e potenciais do negócio e da família.  
 
Para Ventre outro ponto crucial dentro do contexto dos negócios familiares é a clara 
diferenciação entre o dinheiro e o patrimônio da empresa e da família. Exemplos disto são 
sócios que acabam produzindo sangria financeira por fazerem retiradas maiores do que o 
negócio comporta e que posteriormente precisam dispor de seu patrimônio pessoal para 
equalizar débitos da empresa. 



 
Organização, planejamento e direção são palavras chaves para uma empresa familiar que quer 
crescer de forma próspera, saudável e sustentável.  
 
Organizações que buscam estas práticas e conceitos podem atrair e ajudar a desenvolver 
pessoas, nos seus diferentes níveis hierárquicos, dentro e fora da família. Pessoas que sejam 
competentes, capacitadas e comprometidas com o presente e o futuro da organização.  
 
 


