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Prezados leitores,

É com enorme satisfação que assumo o editorial da Revista 
Empresa Familiar e inicio esta nova etapa na minha vida.

Com o crescimento da Revista, e claro, com a ajuda de 
vocês, Domingos Ricca, agora como diretor geral da Revis-
ta e eu, Lizandra Cardelino, assumo como editora-chefe. 

Acredito que juntos conseguiremos dar continuidade a 
este sonho, que passo a passo, edição a edição vem se 
tornando realidade.

Nós da Equipe Empresa Familiar junto com nossos ar-
ticulistas, entrevistados e conselheiros continuamos tri-
lhando um caminho de sucesso, para levarmos até vocês, 
nossos leitores, um pouco de nossas experiências, cases 
de sucesso, ou até mesmo de fracasso, mas, principal-
mente, casos de empresas que nos ajudem tomar de-
cisões e melhorias em nossos negócios. Trocando idé-
ias, com certeza, conseguiremos abrir novos caminhos.

Esta edição conta especialmente com a participação de 
um case que sempre foi muito esperado por todos nós; 
TAM, ainda mais neste ano em que a companhia comple-
ta seus 30 anos. Ainda temos uma entrevista exclusiva 
com o presidente do CRECI - Conselho Regional dos Cor-
retores de Imóveis - José Augusto Viana Neto; artigos 
de Roberta Cardoso - Coordenadora do Programa FGV-
EAESP de Responsabilidade Social no Varejo, entre outros.

Peço-lhes licença para, daqui em diante, fazer parte de 
suas leituras e expor minha felicidade nesta nova fase.

Agradeço desde já o carinho de todos e faço votos de uma 
grande afinidade, mesmo que através de algumas humil-
des palavras.

Sucesso para nós.

Um grande abraço;
Lizandra Cardelino
Editora-chefe
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ERRATA :Pedimos desculpas pelo erro. Segue na íntegra o artigo 
do advogado André de Medeiros Larroyd

Classes de Quotas nas Sociedades Limitadas
por André Medeiros Larroyd*

Com o advento da Lei n° �0.�0�/�00� que instituiu o novo Código Civil 
Brasileiro, algumas alterações foram inseridas na vida das empresas, haja 
vista que o Código Civil agora reúne no Livro II o “Direito da Empresa”, que 
dispõe desde o empresário, antiga firma individual, até os tipos de socie-
dades empresárias existentes, excluídas destas as SA’s - sociedades anôni-
mas, que continuam regradas pela Lei n° �.�0�/7� e posteriores alterações.

Uma destas alterações introduzidas no capítulo das sociedades limitadas, mais 
precisamente no artigo �.0�� na seção “das quotas”, estabelece: “O capital social 
divide-se em quotas, iguais ou desiguais, cabendo uma ou diversas a cada sócio”.
A divisão das quotas em iguais ou desiguais, conforme prescrito no artigo, é 
simples e se resolve basicamente pelo valor atribuído à quota de cada sócio. 
No caso das quotas iguais, se em uma sociedade limitada cada sócio tiver uma 
única quota do mesmo valor cada uma, eles terão quotas chamadas de uni-
tárias simples (pouco comum). Se cada sócio tiver mais de uma quota de va-
lores iguais, eles terão quotas chamadas de unitárias múltiplas (mais comum).

E ainda, as quotas poderão ser desiguais, onde cada quota será valorada 
no montante da participação do sócio no capital social, assim, por exem-
plo, um sócio poderá ter uma única quota de R$ �0,00 e outro de R$ �00,00.
Mas, além do valor de cada quota, é possível também atribuir-se à esta divisão 
de classes de quotas iguais e desiguais, o poder inerente a cada uma delas.

Nesse norte, pode-se, por exemplo, nas quotas desiguais em poder, distinguir que os titulares desta classe de quotas não possam deci-
dir acerca da nomeação de administradores não-sócios, mesmo se o capital social já estiver totalmente integralizado; que não possam 
estipular o valor da remuneração dos administradores; que não possam decidir sobre a abertura de filiais, etc. Enfim, pode-se limitar o 
poder dos detentores desta classe de quotas desiguais, de maneira que estes sócios não possam opinar sobre os rumos da empresa. 

Como o Código Civil exige em alguns casos para votação de determinados assuntos, a aprovação de no mínimo 7�% 
(setenta cinco por cento) do capital social, estas quotas desiguais em poder, ou seja, com menor poder, nunca poderão 
ultrapassar ��% (vinte cinco por cento) do capital social, sob pena de nulidade absoluta da disposição contratual.
Tal princípio de desigualdade do poder societário é oriundo das chamadas golden shares nas SA’s – sociedades anônimas. 
Estas já existentes na legislação inglesa desde a década de 70, passaram a integrar a legislação societária com a edição 
da Lei n° �0.�0�/0�. O objetivo das ações com o status de golden shares foi sempre o de manter nas mãos do ente públi-
co o poder de decidir em determinados assuntos considerados de relevante interesse público em casos de desestatiza-
ção de empresas antes controladas pelo ente público (União Federal, Estados ou Municípios). É hoje o caso, por exem-
plo, da Embraer, onde a União Federal detém uma única ação com poder de veto em matérias relevantes para a companhia.

Sendo assim, entendemos que o mesmo princípio pode ser aplicado às sociedades empresárias do tipo limitada, estabelecendo-
se classes de quotas com valores e poderes decisórios diferenciados sobre determinados assuntos elencados no contrato social.
Por fim, não se pode olvidar que a vontade dos sócios é sempre suprema se não estiver em desacordo com a legislação.

*André de Medeiros Larroyd
Advogado sócio da Larroyd & Cardozo Advogados
Responsável pela área de Direito Societário “A divisão das quotas em iguais ou 

desiguais, conforme prescrito no artigo, 
é simples e se resolve basicamente pelo 
valor atribuído à quota de cada sócio”
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Entrevista exclusiva com o presidente do CRECI - 
Conselho Regional dos Corretores de Imóveis, José 
Augusto Viana Neto

por Lizandra Cardelino

A função da entidade é fiscalizar o exercício da profissão, para proteger 
a sociedade daquelas pessoas que exercem a função irregularmente 

e colocam em risco os patrimônios sociais e 
jurídicos.Podemos afirmar que a maioria das 
imobiliárias credenciadas junto ao Conselho 
é formada por pequenas e médias empresas. 
É indiscutível a importância desses em-
preendimentos para a economia brasilei-
ra, no que diz respeito à geração de ren-
da, emprego e desenvolvimento social. 

Empresa Familiar- O primeiro Sindicato de Corretores de Imóveis a ser 
reconhecido foi em janeiro de 1.937, no Rio de Janeiro. Como surgiu a 
idéia desses sindicatos?
Viana - Em São Paulo, a história começou em maio de �9�8, com o surgi-
mento da Associação Profissional dos Corretores de Imóveis, formada por 
um grupo de profissionais que costumava se reunir no Largo do Café para 
trocar informações sobre negócios imobiliários. O Sindicato tem o ob-
jetivo de fortalecer a imagem do corretor e conquistar benefícios à cat-
egoria, o CRECI-SP é diferente atua na fiscalização da atividade profis-
sional, evitando a atuação dos pseudocorretores. A filiação ao Sindicato é 
opcional, enquanto que só é corretor de imóveis quem é registrado no Conselho

Empresa Familiar- Sabemos hoje que o CRECI cresceu muito e possui 
muitos inscritos. Como foi a evolução do processo?
Viana - Com a regulamentação da profissão, através da lei 6.530/78, os corretores 
de imóveis passaram a ter que cumprir algumas etapas para ingressar na carreira. 
A atividade foi perdendo o caráter amador de antigamente para passar à fase de 
profissionalização. Hoje, a categoria está mais preparada e estamos perceben-
do que há uma preocupação cada vez maior com a formação e a reciclagem de 
informações. Isso, certamente, contribui para que haja um interesse, por parte 
daqueles que estão optando por uma profissão, em atuar no mercado imobiliário.

Empresa Familiar- O que se deve fazer para ser inscrito ao CRECI?
Viana - O CRECI-SP  é uma autarquia federal de fiscalização profissional. Ap-
enas as pessoas que fizeram o curso de TTI (Técnico em Transações Imobil-
iárias) e foram aprovadas nas disciplinas, receberão os seus registros e carteiras 
profissionais junto ao Conselho, para que possam exercer a função legalmente. 
Atualmente, mais de 70 mil profissionais estão atuantes no setor imobiliário.

“O Sindicato tem o objetivo de fortalecer a 
imagem do corretor e conquistar benefícios 
à categoria, o CRECI-SP é diferente atua 

na fiscalização da atividade profissional, evi-
tando

 
a atuação dos pseudocorretores”

.

Empresa Familiar- Como o senhor 
avalia o crescimento das peque-
nas e médias empresas no Brasil?
Viana - As pequenas e médias empre-
sas são as grandes responsáveis pelo 
crescimento do País, gerando empregos 
para a maioria da população. Infeliz-
mente, a carga tributária brasileira ai-
nda pesa muito para esses empreen-
dimentos. Mesmo assim, é certo que 
elas vêm demonstrando uma importân-
cia cada vez maior na nossa economia
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Empresa Familiar- Como o senhor vê o crescimento da profissionaliza-
ção das empresas familiares brasileiras e como avalia a importância 
desta profissionalização?
Viana - As empresas familiares fazem parte da nossa paisagem econômi-
ca e o sucesso destes empreendimentos depende da sua relação com 
os próprios instrumentos de estudos jurídicos, fiscais e financeiros, para 
que estes se enquadrem às suas necessidades de gestão que são duas 
- as empresarias e as patrimoniais - evitando o conflito de interesses.
Mesmo em empresas familiares, é essencial que haja uma administração 
profissional, sem o envolvimento emocional, comum nessas situações. 

Empresa Familiar- O senhor acredita que as empresas familiares 
de pequeno e médio porte também podem ser consideradas como 
um crescimento para a economia brasileira, ser geradora de renda 
emprego? 
Viana - Eu não tenho dúvida disso. A economia brasileira foi salva em mui-
tas ocasiões por essas empresas.

Empresa Familiar- O senhor acredita que as empresas familiares de 
pequeno e médio porte também podem ser consideradas como um 
crescimento para a economia brasileira, ser geradora de renda emprego? 
Viana - Eu não tenho dúvida disso. A economia brasileira foi salva em mui-
tas ocasiões por essas empresas.

Empresa Familiar- O CRECI possui algum pro-
grama de incentivo ou ajuda à gestão, marketing, 
profissionalização etc. neste tipo de segmento?
Viana - Basicamente, nossos programas estão volta-
dos ao aperfeiçoamento da atividade profissional, 
através da realização de palestras, cursos e seminári-
os. Acredito que, quando trabalhamos com a recicla-
gem de informações, já estamos dando um grande in-
centivo à uma gestão mais profissional das empresas.

Empresa Familiar- O CRECI possui algum 
trabalho social?
Viana - O CRECI-SP possui �� Delegacias Re-
gionais e � Seccionais que, todos os anos, ar-
recadam brinquedos que são doados ao Fundo 
Social de Solidariedade de São Paulo, e des-
tinados às entidades carentes. Paralelo a este 
trabalho o CRECI-SP realiza atividades com cri-
anças de várias escolas estaduais, visando o 
amplo conhecimento da história do nosso País. 
Além de campanhas do agasalho e participação 
em comissões municipais, estaduais e federais.

Empresa Familiar - Como o senhor avaliar 
a importancia do CRECI?
Viana - Nossa grande preocupação é garantir 
que a sociedade seja atendida por profission-
ais capazes e conhecedores daquilo que se 
propõem, oferecendo segurança e tranqüili-
dade aos clientes por isso, estamos empenha-
dos em contribuir com a formação acadêmica 
dos corretores, criamos o PROECCI, que é 
um Programa de Educação Continuada para 
o Corretor de Imóveis. Através desse curso, 
estamos buscando a atualização de infor-
mações e o aperfeiçoamento da categoria. 

“As empresas familiares fazem parte da nossa paisa-
gem econômica e o sucesso destes empreendimentos 
depende da sua relação com os próprios instrumentos 

de estudos jurídicos, fiscais e financeiros”

José Augusto Viana Neto iniciou a carreira no mercado 
imobiliário na cidade da Praia Grande, onde reside há 
mais de �0 anos. Atua Presidente do CRECI- em sua 
segunda gestão.Foi subdelegado do Conselho na sub re-
gional de Santos e o primeiro delegado de Praia Grande 
e do litoral Sul. È conselheiro federal por São Paulo junto 
ao Cofeci ocupando atualmente a �º vice - presidência
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Administração por Resiliência nas Empresas Familiares 
Por José Bernardo Enéias *

A administração competitiva gerada pela imposição do mercado 
sócio econômico e as necessidades do público consumidor, fez 
fortalecer alguns conceitos no meio empresarial, tais como os 
padrões de qualidade, conformidade, preço e pontualidade, condições 
representadas por uma única definição da gestão empresarial: 
Competência Administrativa, resultado de uma estratégia, 
cujos componentes deste exercício não poderiam deixar de estar 
presentes na Administração por Resiliência, envolvendo os 
modelos operacionais, processos de trabalho, liderança e pessoas. 
Os fatores críticos de sucesso de uma administração estão alinhados 
no planejamento, voltados ao plano de negócio, no controle das 
informações gerenciais, sistema e métodos, considerando em 
alta escala de importância o seu capital humano. Na concepção 
da governança, o plano de negócio tem como principal função 
a viabilidade e busca de recursos, reproduzidas nos aspectos 
mercadológicos, no que tange a seleção de oportunidade e o 
estudo de mercado; os aspectos operacionais com a perspectiva tecnológica e processos, incluindo equipamentos, mobiliários, 
serviços e, por fim, os aspectos administrativos, fundamentados na estrutura organizacional e na definição de uma equipe de 
pessoas conduzidas por um líder capaz.  O componente da estrutura societária, os aspectos fiscais e tributários, amparam 
os gestores nos estágios que demandam o estabelecimento de objetivos e metas, a análise do ambiente interno e externo, 
as estratégias e plano de ação. Diante desta reflexão inicial, o leitor deve estar questionando o que significa Administração 
por Resiliência. A palavra resiliência apresenta várias definições de acordo com a área em que se emprega o termo, com os 
seus significados conduzindo ao entendimento de “retomada de equilíbrio”. As pessoas são investigadas pelas suas habilidades 
individuais, além de compor o grupo organizacional do qual estamos falando, ocupando a mesma trajetória. Por analogia, se 
as pessoas conseguem superar os momentos de crises provocadas pelas variáveis internas e externas, acreditamos que as 
empresas nessas mesmas situações também passam a ser resilientes frente às diversas variáveis que interferem nos seu ponto 
de equilíbrio, inclusive os fatores geradores de conflitos, uns dos causadores da deterioração organizacional. Entendemos que 
a administração por resiliência determina o grau de defesa ou vulnerabilidade dos sistemas às pressões ambientais externas e 
internas, cuja característica sistêmica viabiliza o apoio aos impactos inesperados. Tais modelos de gestão e a própria necessidade 
de segurança, proteção e recuperação, faz com que as empresas (re) desenhem seus estágios de planejamento estratégico, 
estabelecendo objetivos e metas flexíveis, formados pela análise de todas variáveis que afetam o seu ponto de equilíbrio e 
o plano de ação revisado continuamente, dado à configuração dinâmica do mercado competitivo. A cultura empresarial, 

imbricada nos valores radicais, deixam de ser presentes nesta forma de gestão, assim como, as pessoas são contratadas pela 
postura equilibrada de conduzir os problemas e soluções e, obviamente, o corpo tático desta estrutura, os gestores, passam 
a ter peso maior no comando da busca do equilíbrio das necessidades dos indivíduos trabalhadores e a das organizações.

O momento histórico do sócio econômico do país está representado em torno de 99% micro e pequenas empresas 
(IBGE), responsáveis por �0% do PIB nacional e �7% dos empregos (SEBRAE). Tal a relevância estatística no universo produtivo, 
faz questionar o futuro deste segmento. O perfil do empresário brasileiro não pode ter como fundo de atuação o “emocional”, 
assim como a ausência da estrutura profissional na sua gestão de negócio. O empregado deixa de ter na antiguidade de serviço o 
principal requisito, mas tem que contemplar a competência como principal aliado. A nova forma de gestão de pessoas faz necessário 
à profissionalização, abandonando o papel de chefes autoritários, sem perder a liderança, tendo a comunicação como a sua 
principal aliada, pois a partir dela são eliminadas as dúvidas naturais do relacionamento, muitas vezes fomentadores de conflitos. 
O processo de comunicação é o processo de aprendizado de novos valores e, conseqüentemente, a mudança comportamental, 
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fatores importantes nos modelos 
de transição, quando a informação 
desmistifica as incertezas, principais 
causadoras do desequilíbrio.   Na 
administração por resiliência as pessoas 
têm maior possibilidade de atravessar 
períodos de afastamento da zona de 
conforto das tensões funcionais, de 
forma adequada, pois desenvolveram 
a habilidade para resolver problemas. 
São capazes de lidar com desafios e 
se caracterizam por serem flexíveis

Contrato Social
Nas administrações por resiliencia, os líderes resilientes desenvolvem nos seus colaboradores competência 

resilientes, com características dinâmicas e adaptáveis às mudanças, onde a “Pedagogia do Medo” pertinente às estruturas 
organizacionais deterioradas deixam de gerar insatisfações, inibindo o processo de desenvolvimento. Cada pessoa 
e empresa têm o seu próprio ritmo de adaptação e as mudanças se não bem estruturadas criam posturas incertas e 
vulneráveis as ingerências externas, somatizando seqüelas física e psicológica, no caso empresarial a morte pela falência.

Nas considerações finais deste artigo, tomamos por referência que as pessoas, e as organizações, são 
afetadas em maior ou menor grau pelas mudanças e essas causam insegurança e conflitos, influenciando direta ou 
indiretamente nos comportamentos. Com vistas nessa situação, abordamos um novo foco no conceito de administração: 
Administração por Resiliência, cujo modelo instiga as pessoas e a organização reagirem rapidamente e positivamente 
à retomada do equilíbrio, passando a assimilar na prática, soluções adequadas aos problemas e se tornando mais 
competitiva. Tal modelo faz do mundo globalizado o conceito imprescindível, cabendo ao empresário trabalhar para 
que a cultura e os processos organizacionais, assim como o seu capital humano, seja no contexto social como o 
modo de vida, viabilizando adaptação, desenvolvimento e potencialização de novas habilidades, inclusive mantendo 
viva a organização e sem ingerências de variáveis externas e internas, que tem a propriedade de deterioração. 

•José Bernardo Enéias - Psicólogo; Professor Universitário e consultor

“Os fatores críticos de sucesso de uma administração estão alinhados no planejamento, voltados ao 
plano de negócio, no controle das informações gerenciais, sistema e métodos, considerando em alta escala de 

importância o seu capital humano”.
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A prática da Responsabilidade Social Empresarial nas 
Pequenas e Médias Empresas

por Roberta Cardoso*

Você já parou para pensar se sua empresa tem uma atuação so-
cialmente responsável? Ao analisar a forma como você conduz 
seus negócios poderá se surpreender ao descobrir práticas de re-
sponsabilidade social nas suas relações com funcionários, gov-
erno, comunidade, fornecedores, clientes ou meio ambiente.
Para analisar qual a postura de sua empresa em relação à Responsabi-
lidade Social primeiro é necessário conhecer o que realmente significa 
este conceito. A responsabilidade social empresarial é definida como:

“a forma de gestão que se 
define pela relação ética e 
transparente da empresa 
com todos os públicos 

com os quais ela se rela-
ciona e pelo estabeleci-
mento de metas empre-

sariais compatíveis com o 
desenvolvimento susten-

tável da sociedade”
(Instituto Ethos, 2004)

isso significa que, ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, a 
responsabilidade social não se limita às ações que a empresa desen-
volve em benefício da comunidade como, por exemplo, as doações e 
pequenas iniciativas sociais. Mais do que isso, a responsabilidade so-
cial deve estar presente nas relações da empresa com TODOS os pú-
blicos com os quais ela se relaciona. Segundo esta visão ampla do 
conceito, citarei a seguir exemplos de práticas de responsabilidade 
social desenvolvidas por pequenos e médios varejistas brasileiros.

Ciente da importância dos funcionários na operação e atendimento dos clien-
tes da Padaria Saint Germain, Heitor Cortes Netto – o proprietário e gestor - pro-
move uma série de treinamentos para seus funcionários. Estes cursos acontecem 
na própria loja e abrangem assuntos diversos como maquiagem (destinado a to-
das as funcionárias, inclusive àquelas que não têm contato com o público), primei-
ros socorros, doenças sexualmente transmissíveis e prevenção de acidentes 
domésticos, entre outros. Além dos cursos, uma pesquisa periódica de clima 
organizacional busca garantir que os funcionários se sintam satisfeitos e motivados.

Com este mesmo público, o Supermercado Festval implementou, em �99� um pro-
grama de contratação de portadores de deficiência. Hoje 15% dos funcionários pos-
suem algum tipo de deficiência (portadores de Síndrome de Down, deficiências auditi-
vas, mentais moderadas, visuais e motoras). Através de seu trabalho, o Festval provou 
para os habitantes de Curitiba (PR) que a conquista da independência financeira e pro-
fissional das pessoas com deficiência é perfeitamente possível. Além da promoção da 
diversidade, esta iniciativa proporcionou ao Festval a conquista de funcionários leais 
e dedicados e também uma considerável redução na rotatividade da mão-de-obra.

O SuperFeliz, supermercado com � lojas localizadas em Santa Cruz do Sul (RS), esco-

 “(...) a responsabilidade social não

se limita às ações que a empresa de-

senvolve em benefíco da comunidade

como, por exemplo, as doações e 

pequenas iniciativas sociais (...)”
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lheu  incentivar o desenvolvimento da 
região através da inclusão e promoção 
de produtos fabricados nas redonde-
zas. Para que o cliente possa privile-
giar os fornecedores locais, o Sr. Otávio 
Weiland coloca cartazes informando a 
iniciativa e mencionando os produtos 
e marcas locais. Desta forma, no mo-
mento da compra, os consumidores 

podem escolher se querem comprar o 
produto da região ou de fornecedores 
tradicionais. Essa iniciativa permite que 
o dinheiro permaneça na região, favore-
cendo o seu desenvolvimento econômico.

Preocupada com os impactos de sua op-
eração no meio-ambiente, Roseli Steiner 
pensou em alternativas para a redução das 
populares sacolas plásticas fartamente dis-
tribuídas para os clientes de sua confeitaria, 
a Sementes da Terra. A solução, apesar de 
trabalhosa, não custou caro e envolveu out-
ros comerciantes e uma escola, todos local-
izados em Joinville (SC). Roseli incentivou 
os consumidores a trocar a sacola plástica 
por uma sacola permanente, feita de tecido.

 A adesão se dá mediante a assinatura de 
um termo - em que o consumidor se com-
promete a reduzir a utilização de sacolas 
plásticas. Neste momento o consumidor 
recebe duas sacolas permanentes que 
foram confeccionadas pelo SENAI, em 
suas oficinas de costura e silkscreen (téc-
nica de pintura em tecido). Para reforçar 
a utilização da sacola permanente, os 
consumidores recebem de � a �0% de 
descontos nas compras efetuadas nas lo-
jas participantes do projeto. Na escola, os 
alunos recebem informações sobre a im-
portância da redução, reuso e reciclagem 
de produtos que agridem o meio ambiente. 

Quando o assunto é comunidade, temos 
um grande número de exemplos. Um dos 
que mais gosto trata-se do Concurso “Alu-
no nota �0”, promovido pelo Mercadinho 
Mangueira. O Sr. Matias Fiúza, ciente da 
importância da educação formal, resolveu 
dar um incentivo aos estudantes de São 
Bernardo do Campo (SP). A sistemática do 

concurso é bem simples: durante o ano os 
alunos devem apresentar seus boletins no 
mercado. No final do período, os alunos 
com melhor desempenho escolar gan-
ham um passeio. Dentro desta proposta 
já foram feitos passeios para o Playcenter 
e o Zoológico, mas o maior prêmio foi ver 
o empenho das crianças nos estudos. Os 
pais não cansam de agradecer ao propri-
etário do Mercadinho Mangueira pela ini-
ciativa. Adicionalmente, o reconhecimento 
da comunidade ajudou a preservar o esta-
belecimento de atitudes agressivas (como 
pichações e roubos) e contribuiu para a 
satisfação dos clientes e vizinhos. Você 
não acha que todos saíram ganhando?

Através destes pequenos exemplos 
de pessoas e negócios muito pareci-
dos com o seu procurei mostrar uma 
grande oportunidade. Agora que você 
conhece um pouco mais sobre respon-
sabilidade social é só começar a praticar!

Roberta Cardoso 
Coordenadora do Programa FGV-EAESP 
de Responsabilidade Social no Varejo
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Descomplicando a formação de preços para os 
Micro e Pequenos Empresários.

por Paulo Roberto Silva dos Santos*

O primeiro pas-
so para que o 
empresário en-
tenda a for-ma-
ção de preço, é 
conhecer seus 
“custo fixo” e 
“custo variáv-
el”, quem são 
eles? Custo fixo 
independente 
de produzir ou 
vender, são 

custos fixos que o empresário precisa pagar mensal-
mente, o famoso “custo enterrado”. É pre-ciso desenter-
rar e pagá-lo. Ex.: água, luz, telefone, salá-rios, aluguel,  
etc. É comum ouvir  o  em-presário se gabar dizendo:
- Hoje tenho um negócio próprio e não preciso pagar 

aluguel! O imóvel é meu!
Precisamos separar 
as entidades pes-
soas física e jurídica, 
o imóvel é seu como 
pessoa física, por-

tanto a empresa deverá pagar o devido aluguel 
e esse valor deverá constar nos custos fixos. 
Custo variável o próprio nome já diz, varia em fun-
ção de sua produção ou venda. Quando se fala em 
Custo Fixo e Variável estamos falando de volume 
são valores mensais . É preciso trazer estes valores 
na unidade para que se possa formar o preço de ven-
da. Trazendo os valores na unidade temos os Custo 
Fixo unitário (Cfu) e Custo Variável unitário (Cvu). 
Agregando os CFu + Cvu temos Custo Total unitário 
(Ctu). A partir desse momento adicionam-se os imp-
ostos e despesas que variam em função das vendas 
e também o mais importante: a margem de lucro. 
Fórmula básica  PV = Ctu + Impostos + Despesas 
varáveis + Margem de lucro , temos que tomar muito 
cuidado no que se refere à aplicabilidade da fórmula 
pelo simples fato que o preço é formado por den-
tro ou seja mark-up divisor (divide-se). Por exemplo:
Compro na �� de Março uma boneca cujo preço de custo 
é R$ 15,00 acrescido do custo fixo unitário por volta de 
R$ �0,00. Os impostos incidentes sobre as vendas são:  
��% de impostos sobre vendas, mais despesas de �% 
de comissão ao vendedor e finalmente a margem de lu-

cro 25% que se quer obter. A pergunta é simples: A 
que preço a boneca será vendida em minha loja?
O empresário usa o famoso mark-up multiplica-
dor, utilizando o seguinte raciocínio:
Boneca    R$ ��,00
Custo Fixo unitário  R$ �0,00
Custo Total   R$ ��,00
Acrescentará : 
Impostos sobre as vendas ��,��%
Comissão                �,00%
Margem de Lucro  ��,00%
Total   ��,��%
O empresário pegará o custo total e aplicará so-
bre o custo o devido percentual.
R$ ��,00 x ��,��% + = R$ ��,�7 
Com essa formação de preço o empresário pensa 
que está ganhando ��% de Margem de Lucro, 
pagando os impostos e comissões (�8,��%), na 
realidade só está ganhando em torno de �,��%.  
Formação e preço de venda por den-

�7% 

�% ��%

Comissão
M.Lucro

Custos
BONECA

Preço de Venda

Impostos

Comissões

Custos Variáveis

Custos Fixos

Lucro

% Lucro/Venda

23,33%

75,00 53,66

12,52

2,68

15,00

20,00

3,45

6%

17,50

3,75

15,00

20,00

18,75

25%

5,00%

Mark up - Divisor Mark up - Multiplicador 100,00%

20,00%

28,33%

51,67¨%

26,67%

25,00%

(-) Custos Variáveis

75,00

(-) Impostos e Comissões

(-)Lucro Bruto (M.Contrib)

(-) Custos Fixos

Lucro Operacional

Preço de Venda

15,00

21,25

38,75

20,00

18,75

tro, ou seja, vamos imaginar uma pizza. A pizza é o nos-
so preço de venda, para ficar mais claro é o 100%. 
Nessa representação gráfica está a solução de vários prob-
lemas no mundo empresarial no tocante à formação de preço 
por dentro, nunca poderemos montar o preço e ficar acima de 
�00%. Vamos provar quanto estamos ganhando de margem.
Para simplificá-los temos :
Dividiremos por �7% ou melhor utilizaremos mais casas decimais 
��,��7%
Comprovação dos ��,00% que estamos ganhando :
Realmente agora eu posso dizer que estou ganhando ��,00%  e não 
os �,��% que na realidade pensávamos estar ganhando ��,00%.

*Paulo Roberto Silva dos Santos
Economista 

Especialista em Finanças e Controlador ia
Perito Econômico-Financeiro

Professor área de Finanças – UMC Campus Villa Lobos
Professor ADVB

Facilitador SEBRAE-SP
Ex-Consultor Sala do Empreendedor (Banco do Brasil – Programa 

PROGER)
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I Congresso Nacional de Empresas Familiares

Acontecerá dias 18 e 19 de maio de 2007, no Hotel Renaissance, em São Paulo, o I Congresso Nacional de Empresas Familiares.

As Empresas Familiares são a forma predominante de empresa em todo o mundo. Elas ocupam uma parte muito grande da 
paisagem econômica e social no Brasil, que, muitas vezes, passam despercebidas. 

Nas economias capitalistas, a maioria das empresas se inicia com as idéias, o empenho e o investimento de indivíduos empreendedores 
e seus parentes. 

“É preciso lembrar que para uma empresa se tornar profissional, o primeiro passo não é contratar administradores que não pertençam 
à família. O fundamental é a atitude que a família assume diante da profissionalização”, disse Domingos Ricca.

Diante desses dados, a DS Consultoria, com Patrocínio do Royal Bank of Canadá, realizará o I Congresso de Empresas Familiares, 
idealizado com o objetivo de reunir grandes nomes do cenário econômico brasileiro, em dois dias de evento, para demonstrar 
cenários contemporâneos de mercado e apresentar formas eficazes de modelos de gestão.

O foco do Congresso é discutir sobre temas, tais como: profissionalização, sucessão, gestão, etc., uma vez que as empresas 
familiares são as principais fontes geradoras de emprego. São responsáveis por mais de 85% das rendas no mercado, além de 
apresentar cases de sucesso que ilustram como as unidades de negócios familiares podem ter vida longa.

O evento será destinado a empreendedores, empresários, administradores, sucessores e gestores de empresas que estão em 
busca de conhecimentos e orientações referentes a empresas familiares.

Serão realizados workshops abordando diversos temas como: profissionalização e sucessão, direito sucessório, planejamento 
tributário, sucessão internacional, entre outros; além de proporcionar contato com consultores especializados em empresas 
familiares.

Saiba a programação completa do Congresso, quem vai participar e faça já sua inscrição: www.empresafamiliar.com.br



�0

Liderança e Cultura Organizacional 
nas Empresas Familiares

  por Eliane Bringmann*

Os empresários representam uma das principais bases geradoras de
emprego, renda, qualidade de vida e desenvolvimento em um país. 
A maioria dos fundadores de empresas são homens e mulheres ad-
miráveis pela sua autoconfiança, coragem e persistência frente a um 
ambiente caracterizado por mudanças constantes, e imprevisibilidade. 
Muitas vezes arriscam tudo o que tem e em outras até mais, colocan-
do em xeque a credibilidade pessoal, a auto-estima, a saúde e, em al-
guns casos, até a família. Não por falta de bom senso, mas pela con-
vicção das suas idéias, pelo significado existencial que a empresa tem, 
pelas crenças que  embasam motivação interna e orientam as escolhas.
Ser empresário no Brasil exige doses maiores de autoconfiança, coragem e per-
sistência, em função das elevadas cargas tributárias, carência e/ou ineficiência 
de políticas sócio-econômicas, programas de acesso ao crédito e profissional-
ização voltados à sustentabilidade das organizações, a custos compatíveis com 
cenário brasileiro, principalmente, das micro e pequenas empresas familiares. 
Estas  variam de �0% a 90% no mundo o no Brasil aproximadamente 90%.
Apesar da importância, quase não recebem orientações de acordo com sua es-
trutura organizacional e apenas cerca de �% chegam à terceira geração. Sepa-
rar o que é da família e o que é da empresa e sucessão são desafios a mais, em 
relação às outras organizações. E, dependendo da forma como são conduzidas, 
podem conquistar os herdeiros ou tornarem-se alvos de conflitos e desintegração 
da família e/ou empresa. É uma realidade que requer lideranças mais flexíveis 
e adaptáveis às mudanças. Mas, quais fatores contribuem para construir uma 
empresa capaz de se adaptar, conservando apenas a estabilidade necessária?
Entre os fatores destacam-se a  liderança e a cultura organizacional como diferencial entre as organizações bem-sucedidas e 
mal sucedidas, porque a cultura é produto do aprendizado pela experiência de um grupo. Esse aprendizado inicia com o nascer 
da empresa e os fundadores, através do estilo de liderança, princípios, crenças, formas de se relacionar e resolver problemas 
que estruturam a filosofia e o comportamento desejável, formando as bases para uma cultura adaptável às mudanças ou não.
Quando o fundador obtém sucesso e transmite confiança, os colaboradores internalizam o seu estilo, a visão de mundo e o 
papel que a organização deve desempenhar. Como a liderança é um processo relacional, onde líderes e liderados são co-re-
sponsáveis pela qualidade das relações e resultados, a interação e as experiências exitosas ou não criam padrões de valores 
e certezas que delineiam um modo de vida, uma forma própria de pensar, sentir e se relacionar, uma cultura organizacional.
Uma liderança frágil não transmite segurança e cria um ambiente propício para conflitos, falta de comprometi-
mento e lealdade, porque quando as referências de autoridade se perdem a responsabilidade fica comprometi-
da, sendo absolutamente nocivo à empresa familiar. A liderança cria as bases da cultura organizacional e com o 
tempo a cultura também influencia, tornando-se necessário uma liderança atenta às novas necessidades para ori-
entar os rumos da empresa. E, se necessário criar, gerir ou até destruir uma determinada cultura da organização.
É uma tarefa complexa porque os valores e as certezas estão enraizados na organização. Para torná-la adaptável é preciso 
abertura a novas idéias e maneiras de fazer as coisas.  A evolução depende de como as situações são resolvidas pela lider-
ança e dos resultados. Neste caso, a liderança transformacional é uma opção, pois se caracteriza pelo esforço do líder para 
mudar a situação em termos de objetivos e processos, estimulando os seguidores, demonstrando confiança nas suas capaci-
dades para alcançar elevadas aspirações e o comprometimento com a missão e os objetivos da organização. E, assim como 
a cultura organizacional e a liderança, líderes e liderados são interdependentes e os resultados dependem dessa relação.

*Eliane Bringmann 
Doutoranda em Administração de Empresas. 

Consultora e facilitadora de cursos em Liderança e 
Desenvolvimento de Equipes.
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Um sonho que se fez verdade

1976
Nasce a TAM Trans  portes Aéreos Regionais, operando seis aviões Embraer BEM-11-C Ban-deirante. A empresa surge a 
partir do crescimento da Táxi Aéreo Marília, fundada em 1961. Nesse mesmo ano, entram em operação as linhas regu-lares 
para passageiros. Com novo nome, a companhia tor-na-se responsável pelo aten-dimento voltado ao interior de São Pau-
lo, Paraná e Ma-to Grosso. O Comandante Rolim, que tem �7% do capital, aplica na empresa a fórmula do tra-balho dobra-
do para alcançar a excelência. Transporta �0 mil passageiros nos primei-ros seis meses de operações. Em um ano, o núme-
ro seria de 90 mil. Em um mercado de aviação cujo crescimento médio anual é de 15%, a TAM cresce 70% a cada seis 
meses.Empolgado com a evolução da em-presa, Rolim decide comprar as ações de Orlando Ometto, seu sócio na com-panhia.
 O Comandante, porém, não ti-nha dinheiro suficiente. Para econo-mizar o necessário para a compra, pensou em não renovar o 
seguro dos aviões. O amigo e executivo Richard Hodger, porém, o alertou: “Sem se-guro, é melhor nem usar as aerona-ves.” Rolim 
acata o conselho. Nem um dia depois, chega a notícia: um Lear Jet da empresa caíra na Baía de Guanabara. Nenhum ferido, mas 
o avião tem perda total. Rolim rece-be 1,8 milhão de dólares da segura-dora e consegue, enfim, comprar as ações de Ometto.
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Rolim promove uma reorganização administrativa geral, fazendo 
com que a empresa passe a se dedicar totalmente à sua atividade 

no transporte de passageiros. Terceirizou todas as atividades complementares, 
da comida à assistência jurídica. Cunhou, nessa época, uma frase de efeito: “Só 
não terceirizamos nossa inteligência.” Incentivou . nanceiramente diversos fun-
cionários a se desligarem e continuarem a lhe prestar serviços em suasespeciali-
dades. Organiza também o primeiro curso de comissárias, formando 25 aeromoças.

1979

Entra em operação a primeira aeronave Fokker F-27, li-
gando São Paulo a Ribeirão Preto. A chegada do modelo asse-gura maior capaci-
dade de transporte de passageiros. Com o slogan “Vá e volte de avião” impresso 
em to-dos os materiais da com-panhia, Rolim se dispõe a disputar clientes com o 
transporte rodoviário.Começa a se consolidar uma das marcas registradas da em-
presa, o “jeito TAM de voar” – uma série de cuidados especiais com os passageiros, 
que são considera-dos o maior patrimônio da companhia. Rolim, pessoalmente, 
. scaliza a limpe-za dos aviões, a postura dos funcioná-rios, as contratações, 
tudo que está ao seu alcance. Os F-�7 passam a contar com serviço de bordo.

A empresa alcança a marca de � milhão de passageiros 
transportados desde a sua fundação

1981
1982Novos aviões Fokker F-27 chegam à companhia.

1984
A Tam chega à marca de � milhões de passageiros transportados desde 
sua fundação. Conquista o prêmio Top de Marketing devido à qualidade 
dos serviços

O grupo TAM adquire a Votec, que muda seu nome 
para Brasil Central, e estende a malha de rotas 
para as regiões Centro e Norte do País. A empre-
sa lança o VCD – Vôo Direto ao Centro, ligando São 

Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Curitiba por seus aeroportos
 

centrais. Investe em publicidade para vencer resistências do público. 

1986

1980
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A TAM alcança � milhões de passageiros 
transportados desde a sua fundação.1987

1989
TAM inicia seu serviço de primeira classe a bordo do Fokker  
F-�7, com vôos entre São Paulo e Rio de Janeiro. Era o começo 
das operações da companhia na ponte aérea, um marco. Para 
minimizar as diferenças de conforto em relação aos aviões 
das outras empresas, a TAM criou artifícios como a reserva de 
vôo, que acabava com as . las nos aeroportos, e vôos extras 
em dias de mau tempo, buscando conquistar passageiros. 
Alcança a marca de � milhões de passageiros transportados.

1990
Os cerca de 70 funcionários da TAM se reúnem para assistir à chegada dos primeiros Fokker 100. “Naquele dia, não teve 
um que não chorou”, lembra João Amaro, irmão de Rolim e diretor do Museu Asas de um Sonho. Não é para menos: o 
jato marca a entrada da TAM na aviação de grande porte. Comporta 108 pessoas, enquanto o Fokker 27 levava apenas 
�8. A companhia coloca seu foco no atendimento personalizado. Rolim explicaria mais tarde: “O Cliente, todos sabem, 
é um ser específico e tem exigências diferenciadas. Por isso, a sua satisfação não pode, em nenhuma hipótese, ser 
garantida com soluções uniformes.” A TAM começa a levar às últimas conseqüências um princípio pouco prati-cado no 
mercado nacional. Trata-se, na de.nição de Rolim, do “espírito de servir”; ou, mais claro ainda: “Tudo para os Clientes.” 

1992
Rolim, que já conversava com os passageiros nas pistas, perto das aeronaves, in-
stitucionaliza mais um canal de comunicação direta: o Fale com o Presidente. 
Justificativa: “O  Cliente  sabe  que, falando com o  presidente, as coisas  são  resolvidas.” 
Dezenas de atendentes recebem cartas e telefonemas e anotam as críticas e 
sugestões. Rolim respondia tudo. No início, alguns duvidavam: “Imagina que o presidente da empresa vai ficar ou-
vindo reclamação de cliente.” Muitos incrédulos são surpreendidos ao ouvir a voz de Rolim do outro lado da linha. 
A TAM é a primeira companhia aérea brasileira a fazer sorteios e distribuir brindes a bordo. 
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1993
É criado o Cartão Fidelidade, primeiro do gênero no 
Brasil. Distribui pontos que podem se transformar 
em passagens grátis. Em seis meses, a compan-
hia distribui 35 mil cartões. Hoje, o cadastro já tem 
mais de 3 milhões de pessoas. A idéia surgira de 
maneira intuitiva, a partir do gesto de Rolim de tro-
car car-tões de visita com os passageiros na porta 
das aeronaves o Comandante chegou a reunir 70 
mil cartões. Para estes clientes foram distribuídos 
os primeiros cartões de fidelidade da companhia.
 No mesmo ano, é criada uma entidade filantrópi-
ca sem fins lucrativos, a Fundação Educa-
ção, Assistência e Cultura da TAM (EducTAM), 
para gerir as ações da empresa nessas áreas. 

1994
Rolim cria uma promoção desafio:”Dê-me uma idé-
ia e eu te darei um bilhete.” As boas sugestões dos 
passageiros são recompensadas com um bilhete 
para qualquer lugar do País. Centenas de pessoas 
contribuem. É criado o ticketless: o cliente não 
precisa mais passar pelo escritório de emissão de 
passagens. Faz a reserva por telefone e vai direto 
ao balcão de check-in, onde seu bilhete é emitido 
em tempo recorde: �� segundos. A novidade era 
resultado de um complexo sistema que integrava 
70 aeroportos e envolvia até o satélite Brasilsat 
B�. Rolim: “Queríamos que fosse tão rápido que 
os Clientes não se aborrecessem, e suficiente-

mente lento para que eles pudessem 
saudar os nossos funcionários, den-
tro do relacionamento humano que 
entendo necessário nessas circun-
stâncias.” Recebe por isso o Com-
puter Smithsonian Award, prêmio 
dado às seis companhias que mais 
contribuí-ram na área tecnológica. 

1995
Rolim: “O homem é conduzido sempre por um senso 
intuitivo que o leva a recordar, por exemplo, do cheiro 
da mulher amada, da comida da sua mãe, dos doces 
e biscoitos que comia na casa da avó.” A ligação en-
tre cheiros e afetos é o mote da criação de sachês 
com fragrância exclusiva da TAM: “Cheiro da ética, 
responsabilidade e humildade para prestar serviços 
aos Clientes”, segundo o presidente da empresa. 
Na contramão de outras empresas aéreas, a TAM 
alcança lucro de ���% em relação ao ano an-
terior. Amplia sua área de atuação com a cria-
ção da Arpa, que opera rota de Ponta Porã, no 
Mato Grosso do Sul, a Assunção, no Paraguai. 
A TAM inova ao aceitar a primeira coman-
dante mulher da aviação comercial brasileira, a curitibana Claudine
 Melnik, que  havia entrado  na  companhia  como  comissária  de bordo. 

1996
A empresa comemora seu �0º aniversário 
com o slogan “Orgulho de ser brasileira”. 
Na Carta do Presidente, Rolim destaca 
alguns números dessa trajetória: horas de 
viagem equivalentes a �.��� idas à Lua; e 
mais de �00 milhões de quilômetros voados. 
A TAM concentra viagens nas prin-
cipais capitais. Adquire 80% das 

ações da empresa Lapsa, do governo paraguaio, e 
forma a TAM Mercosul, com concessão para rotas na

America do Sul e Europa a partir de Assunção. 
Dá prioridade a vôos diretos e soma �� des-
tinos nos mercados nacional e internacional. 
Mais um ano repleto de prêmios oferecidos 
por veículos de comunicação nacionais e es-
trangeiros. A revista sobre transporte aéreo mais 
conceituada internacionalmente, a norte-amer-
icana Air Transport World, elege a TAM a mel-
hor companhia de aviação regional do mundo. 
É também o ano mais duro da história da com-
panhia. Em �� de outubro, um problema com 
um Fokker 100 causa a morte de 96 pessoas a
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bordo e três em terra com a queda do avião 
logo após a decolagem do aeroporto de Con-
gonhas, em São Paulo. A causa: falha no re-
verso, uma peça da turbina da aeronave. 
Abalado, durante quatro meses Rolim visita as 
famílias das vítimas. Na TAM, a política em rela-
ção ao acidente é de transparência total. A empre-
sa perde ��% dos passageiros, mas dá a volta por 
cima. Investe ainda mais em segurança e em trein-
amento de funcionários. Na última Carta do Presi-
dente do ano, Rolim escreve: Com a consciência 
tranqüila, estamos aqui na TAM vivendo uma dura 
prova, anima dos apenas pela certeza de que não 
poderíamos ser diferentes, na hora da tempestade, 
daquilo que somos nos momentos de bonança. 

Chegam dois aviões Airbus ��0-�00 com uma 
novidade: dois bares para drinques durante a 
viagem. Em 10 de dezembro, é inaugurado o 
primeiro vôo internacional: São Paulo-Miami. 

A TAM recebe o título de Empresa 
do Ano no prêmio Melhores e Maio-
res da revista Exame. Na mesma 

premiação, é também considerada a melhor na cat-
egoria de transportes. 
Rolim resume suas idéias em “Sete mandamentos da 
TAM”, que ainda hoje guiam a conduta de todos os 
funcionários: 
�. Nada substitui o lucro. 
�. Em busca do ótimo não se faz o bom. 
�. Mais importante que o cliente 
é a segurança. 
�. A maneira mais fácil de ganhar 
dinheiro é parar de perder. 
�. Pense muito antes de agir. 
6. A humildade é fundamental. 
7. Quem não tem inteligência para criar tem de ter 

coragem para copiar. 

1998

1999
A TAM inaugura o sistema de e-ticket: é a primeira compan-
hia brasileira a possibilitar a compra de passagens pela Internet. 
Duas novas revistas são criadas no seio da empresa. O ALMA-
NAQUE BRASIL DE CULTURA POPULAR, revista de bordo so-
bre cultura e história brasileira; e a TAM Safety Digest, sobre se-
gurança de vôo, lida por pro.ssionais da aviação do mundo todo. 
No dia 9 de julho, um marco: o vôo para Paris, em parce-
ria com a Air France, é o primeiro com destino à Europa. 
A companhia conquista mais um prêmio: pesquisa realiza-
da pela revista Carta Capital com empresários de todo o País 
revela que a TAM é a empre-sa mais admirada do Brasil. 

2000
Rolim e seu irmão João Amaro compram terreno em São Carlos, interior 
paulista. Será a sede do Museu Asas de um Sonho, que mostrará réplicas e 
aviões antigos. Para os dois irmãos, é um agradecimento da TAM à sociedade. 
A companhia aumenta a frota e a oferta de assentos. Passa a fazer vôos diários 

para Paris. Alcança a marca de �,� milhão de passageiros transportados por mês
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2001
É fundada a Academia de Serviços da TAM, em São Paulo. Em 
uma área de �� mil metros quadrados, oferece treinamento a fun-
cionários e colaboradores. Recebe cerca de �0 mil pessoas por ano. 
Em 8 de julho de �00�, Rolim Adolfo Ama-
ro morre, ao �8 anos, em acidente de helicóptero. 
Apesar da sentida ausência e das adversidades en-
frentadas pelas companhias aéreas depois dos at-
entados de �� de setembro, a TAM cresce ��%. Daniel Mandelli Martin, amigo 

e cunhado de Rolim e fun-
cionário da TAM, assume 
a presidência da empresa. 
Um dos grandes sonhos de 
Rolim é realizado com a in-

auguração do Centro Tecnológico de São Carlos, 
o maior do Brasil para manutenção de aeronaves. 
Os passageiros ganham mais uma facilidade: podem 
fazer o check-in sozinhos e em poucos segundos. A 
novidade é possível graças a máquinas de alta tecno-
logia: e-TAM Auto-Atendimento. Outra boa notícia é a 
fundação do Conselho de Clientes da TAM, formado 
por �0 passageiros portadores do Cartão Fidelidade. 
Onze vezes por ano, reúnem-se com executivos da 
companhia, contribuindo com opiniões e novas idéias. 

2002

A TAM dá início ao compartilhamento de vôos com a 
Varig.Fecha o ano como líder do mercado doméstico.

2003

2004
Marco Antonio Bologna assume apresidência da TAM após 
a saída de Daniel Mandelli Martin no ano anterior. Diante de 
sucessivas vitórias, comemora: “A TAM só está nesta posição 
porque nós a pusemos aí: os clientes que responderam fa-
voravelmente às nossas iniciativas, e o nosso pessoal que, com 
um espírito de corpo magnífico, 
entendeu que só através da 
satisfação do cliente esta em-
presa pode seguir adiante.” 
A companhia cria os “corujões”: 
vôos noturnos com tarifas redu-
zidas. Com o reaquecimento da 
economia, aumenta o número 
de vôos. Por meio de uma sé-
rie de acordos com compan-
hias regionais, passa a atender 
mais �� cidades, ampliando 
sua rede para �� municípios. 
São inaugurados os vôos 
diários para Santiago do Chile. 
A empresa investe em conforto, 
lançando a poltrona da nova 
classe executiva para vôos para 
Estados Unidos e Europa. Au-
menta a reclinação das poltronas 
de ��� graus para �80 graus. 
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2005
Com  o  fim do code-share  com  a  Varig, a TAM  reformu-
la  sua   malha   aérea: aumenta a freqüência dos vôos e o núme-
ro de localidades atendidas  (7� cidades no Brasil). Cria os vôos 
São Paulo-Nova York, Recife-Paris e Florianópolis-Buenos Aires. 
A empresa alcança recorde de pontualidade entre as compan-
hias nacionais. É considerada a melhor empresa aérea do Bra-
sil pelos leitores da revista Viagem e Turismo, da Editora Abril. 
A TAM atinge a marca de ��8 milhões de passage-
iros transportados desde sua fundação, em �97�. 
É lançada a Turminha TAM, grupo de personagens volta-
dos aos pequenos passageiros da companhia. Todos são ani-
mais da fauna brasileira sob risco de extinção: tamanduá-ban-
deira, peixe-boi, mico-leão-dourado, jacaré, capivara e lobo-guará. 

2006
Consolidada a liderança no mercado nacio-
nal, a TAM amplia suas rotas internacionais. 
Compra dez novos Airbus A��0-900. Trans-
forma em diária a freqüência dos vôos para 
Nova York. Cria novas rotas: Manaus-Miami, 
Rio de Janeiro-Buenos Aires. Anuncia vôo 
para Lima, Peru, em parceria com a Taca. Em 
outubro, passará a operar vôos para Londres. 
Tem bons motivos para comemorar mais um an-
iversário. Em maio, registra aumento de cerca de 
�0% da participação no mercado internacional. 
Internamente, mantém a liderança em números 
de passageiros, eficiência e pontualidade. 

Matéria cedida por “Almanaque de Cultura Popular Brasil - julho 2006.
Andreato Comunicação e Cultura”.
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Gestão    Estratégica   e     Emocional: Por que     as 
Empresas estão apostando nisso?

Sandra Regina da Luz Inácio*

Sabe-se que nenhum grande gênio su-
planta a força da união de talentos de uma  
equipe. Inteligência Emocional está rela-
cionada a habilidades tais como: motivar-
se a si mesmo e persistir em face a  frus-
trações;  controlar impulsos, canalizando 
emoções para situações   apropriadas; 
gratificação pessoal,  motivar  pessoas,  
ajudando-as  a liberarem  seus melhores 
talentos e conseguir seu   engajamen-
to a  objetivos de interesses comuns.
O que pode ser feito para não to-
marmos decisões erradas:

a) Não se apresse ao tomar decisões 
importantes, raramente elas precisam 
ser tomadas imediatamente, pense du-
rante pelo menos vinte quatro horas, 
você conseguirá ser mais objetivo
b) Todas as decisões têm conse-
qüências, reflita muito bem sobre 
quais serão estas conseqüências 
para a tomada de decisão correta.
c) Certifique-se de que colocou a de-
cisão no seu devido contexto, pois 
elas não são iguais, não super-
valorize questões sem importância.
d) Ninguém pode decidir por você, nunca 
deixe que ninguém tome decisão por você, 
se fracassar você irá sentir-se irresponsáv-
el e inconseqüente, se der certo, não sen-
tirá merecedor do mérito desta decisão.
e) Raramente as decisões são ir-
revogáveis, se errar, tente voltar atrás e 
corrigi-las.
Estabelecer metas é concentrar seus 
pensamentos e energias no que deseja 
conseguir, e se você realmente deseja 
conseguir um determinado objetivo, você 
consegue sem sombra de dúvida. Existem 
quatro elementos para definir metas:

a) Declare clara e objetivamente o que 
você deseja realizar: é muito importante 
anotar sua meta profissional ou pessoal, 
ajuda a memorizar, tornando o nosso 
pensamento mais claro e a lembrança ex-

ata do que desejamos fica mais intensa 
escrevendo, estudando e memorizando.
A meta não precisa ser longa, limite-se 
a escrever uma ou duas frases, bas-
ta estar compreensível, não se pode 
deixar confuso algo tão importante. 
b) Trace um plano para alcançar sua 
meta: se não tiver um plano para atingir 
sua meta,  não é meta é um sonho.
Um plano tem metas específicas e defini-
das e terá que ser atingida a curto, médio ou 
longo prazos. Cada atividade o levará em 
direção ao seu objetivo ou o afastará dele, 
elimine atividades desnecessárias, que 
não levam você a lugar nenhum, concen-
tre-se nas atividades geradoras de êxito.
c) Faça um cronograma: concluir um pro-
jeto com êxito dependerá de como você 
administra cada parte dele, a fim de ter-
miná-lo inteiramente dentro do prazo.
O seu cronograma deve levar em con-
sideração as outras pessoas que 
estarão envolvidas nele. Indepen-

dentemente do quanto o projeto seja 
importante para você, talvez não seja 
de grande prioridade para os outros.
Reserve um tempo para revisão, modifica-
ção, participação das pessoas que estão 
interessadas realmente no projeto ou que 
seja afetado pelo resultado do mesmo.
Organize o tempo para cada ativi-
dade, reservando um tempo extra 
para imprevistos que sempre ocorrem.
d) Comprometa-se a alcançar a meta 
independente dos obstáculos a serem 
superado: nunca deixe de medir o seu 
progresso, usando o seu cronograma
.
As pessoas que estão construindo os 
negócios de sucesso do futuro são 
aquelas que reconhecem a importância 
dos relacionamentos. As empresas que 

trabalham para construir bons relaciona-
mentos com todo o seu publico desco-
brirão que seus clientes, funcionários, 
fornecedores e investidores permanecem 
leais, mesmo em tempos difíceis. Executi-
vos eficazes sabem tirar vantagem disso.
A última palavra na questão dos rela-
cionamentos e a importância do saber 
ouvir. Ouvindo os clientes, funcionários, 
direção, etc, focalizando exatamente em 
que pontos deveremos conquistar a con-
fiança e obter os resultados desejados.

Linguagem Corporal
Nosso corpo (na maioria das vezes sem 

percebermos), demonstra gestos e ati-
tudes as quais demonstram o que esta-
mos “pensando”, “sentindo” e querendo 
num determinado momento. Por exemplo:
Receptividade e sinceridade:
- Mãos e braços abertos
- Pernas e braços descruzados
- Paletó e gola desabotoados
- Leve inclinação para frente na cadeira
Posição defensiva:
- Corpo rijo
- Pernas e braços firmemente cruzados
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- Punhos cerrados
- Cabeça inclinada para baixo, pouco con-
tato com o olhar
Desinteresse, aborrecimento ou indife-
rença:
- Mãos na face
- Coçando o queixo
Suspeita, segredo, rejeição ou dúvida:
- Mínimo ou nenhum contato com o olhar
- Tocando ou esfregando o nariz
- Desviando-se do interlocutor
Prontidão:
- Mãos na cintura
- Sentando-se na ponta da cadeira
Frustração ou oposição:
- Beliscando a ponta do nariz
- Esfregando a nuca
- Passando as mãos no cabelo
- Contorcendo as mãosAutoridade, con-
fiança, superioridade ou domínio:
- Montado na cadeira, inclinando-se para 
trás
- Segurando as mãos juntas, de modo que 
apenas as pontas dos dedos se toquem
- Pés sobre a mesa
- Inclinando para trás, com os dedos en-
trelaçados através da cabeça

Nervosismo:
- Limpando a garganta
- Fumando um cigarro atrás do outro
- Cobrindo a boca quando fala
- Movimentando-se nervosamente, mar-
cando compasso ou tamborilando com os 
dedos.

Saber ouvir e observar são poderosas 
armas, devemos saber usá-la.
A cultura latina enfatiza demasiadamente 
o “falar”, em contradição ao “ouvir”. Pes-
soas caladas são às vezes subvalori-
zadas, pois ouvem mais do que falam.
É bom lembrar que: bons negociantes 
são normalmente bons ouvintes e obser-
vadores, a produtividade de reuniões é 
maior quando as pessoas presentes sa-
bem ouvir e principalmente tendemos a 
confiar mais em quem sabe ouvir.O dom 
de ouvir nos traz experiências, táticas de 
como agir, mostram os pontos fracos das 
pessoas e principalmente nos dá confi-
ança naquilo que vamos fazer ou falar.
Quem sabe ouvir e observar aprende 
e obtém proveito disso, certamente é 
dotado de inteligência emocional el-

evada. Lembrando uma célebre frase 
de quem tem o dom de ouvir e prever 
fatos: “Você os viu, mas eu os ouvi”.
Experimente alguns momentos de silên-
cio depois de falar, é um notável instru-
mento de comunicação, dá uma forte 
sensação de confiança e serve para 
observar e obter mais informações, 
desenvolvendo muito a sua intuição.
 
Seja claro ao perguntar:
Uma pergunta bem feita já está quase 
que respondida, procure algo mais nas 
entrelinhas, observe o tom de voz, as ex-
pressões corporais e use isso para res-
olução de problemas e nunca para preju-
dicar pessoas, expandindo sua empatia, 
estabelecendo conexões emocionais el-
evadas e claras, ganhando a confiança dos 
que o cercam e principalmente aprenden-
do a entender, lidar e gostar das pessoas.

A insatisfação também pode ser benéfica
A insatisfação e o conflito aumentam a ca-
pacidade de realmente reconhecer o que 
importa e lutar por isso. A exposição dos 
problemas de forma clara, permite iden-
tificar os bloqueios no relacionamento, 
injustiças, desperdício de tempo, etc.
A insatisfação é usada construtivamente, 
quando faz com que o ser humano realize al-
guma coisa de valor, pois o que mais quere-
mos é nos livrar desse sentimento que enco-
moda muito, para isso buscamos arduamente 
algo que nos satisfaça e que seja benéfico.
Saiba que o fracasso também é importante 
como aprendizado, renova nossa humildade 
e impede que levemos tudo muito a sério, 
“o fracasso molda a nossa objetividade”.
Quantas histórias trágicas todos nós te-
mos para contar, sejam vivenciadas ou 
ouvidas, mas também quantos exemplos 
de homens que após uma grande tragé-
dia, renovaram-se como pessoas e re-
nascendo das cinzas como Fênix, valo-
rizando a vida e ajudando ao próximo, 
tornando-se exemplos para a humanidade. 

*Sandra Regina da Luz Inácio - Phd em 
administração 

de empresas e em psicologia clínica
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“Desafio:Profissionalização e Sucessão das Empresas Familiares”
Domingos Ricca

É preciso lembrar que, para uma em-
presa se tornar profissional, o primeiro 
passo não é contratar administradores 
profissionais que não pertençam à famí-
lia. O fundamental é a atitude que a famí-
lia assume diante da profissionalização. 
Muitos executivos contratados por estas 
empresas queixam-se de problemas 
como falta de clareza na orientação que 
a família pretende imprimir à empresa e 
das dificuldades de conseguir resultados 
onde há muitas situações questionáveis.
As empresas familiares são a forma pre-
dominante de empresa em todo o mun-
do. Elas ocupam uma parte tão grande 
da nossa paisagem econômica e social 
que nós se quer nos damos conta. Nas 
economias capitalistas, a maioria das 
empresas se inicia com as idéias, o em-
penho e o investimento de indivíduos 
empreendedores e seus parentes. Esti-
ma se que �0% das quinhentas maiores 
empresas listadas pela revista Fortune 
sejam de propriedade de famílias ou por 
elas controladas. As empresas famili-
ares geram metade do Produto Nacio-
nal Bruto (PNB) dos Estados Unidos e 
empregam metade da força de trabalho. 
Na Europa, elas dominam o segmento 
das pequenas e médias, e em alguns 
países, chegam a compor a maioria das 
grandes empresas. Na Ásia, a forma de 
controle familiar varia de acordo com 
as nações e culturas, mas as empre-
sas familiares ocupam posições domi-
nantes em todas as economias mais 
desenvolvidas, com exceção da China. 
Na América Latina, grupos construídos 
e controlados por famílias constituem a 
principal forma de propriedade privada 
na maioria dos setores industriais.

rente quando o vice presidente, na porta 
ao lado, é também uma irmã mais nova. 
O papel de sócio é diferente quando o 
outro sócio e um cônjuge ou filho. O papel 
de representante de vendas é diferente 
quando uma pessoa cobre o mesmo ter-
ritório que vinte anos atrás era coberto 
por seu pai e vinte e cinco anos antes 
dele, por seu avô. Até mesmo passar pela 
porta da empresa em seu primeiro dia 
de trabalho, seja numa linha de monta-
gem, ou no setor de faturamento, é dife-
rente se o nome acima da porta é o seu.
Quando dirigentes chave são parentes, 
suas tradições, seus valores e suas pri-
oridades brotam de uma fonte comum. 
As comunicações, verbais ou não, po-
dem ser grandemente aceleradas nas 
famílias. Cônjuges e irmãos têm maior 
probabilidade de entender as preferên-
cias explícitas e as forças e fraquezas 
ocultas uns dos outros. Mais impor-
tante, o empenho, até mesmo a ponto 
do auto sacrificio, pode ser solicitado em 
nome do bem estar geral da e família.
Entretanto, esta mesma intimidade tam-

“Pode ser mais difícil exercer 
autoridade com os parentes. Os 

papéis na família e na empresa po-
dem tornar se confusos. As pressões 
da empresa podem sobrecarregar e 
destruir relacionamentos familiares”

bém pode trabalhar contra o profission-
alismo do comportamento empresarial. 
Antigas histórias e dinâmicas familiares 
podem se intrometer nos relacionamentos 
de negócios. Pode ser mais difícil exercer 
autoridade com os parentes. Os papéis 
na família e na empresa podem tornar se 
confusos. As pressões da empresa po-
dem sobrecarregar e destruir relaciona-
mentos familiares. Infelizmente, os fracas-
sos sensacionais às vezes obscurecem a 
beleza de empreendimentos familiares 
bem sucedidos.  fase inicial, a garra e a 
visão de mercado do fundador são os tra-
ços predominantes. O perfil, os valores e 
as crenças do fundador são passadas à 
empresa e aos funcionários, iniciando as-
sim a formação da cultura organizacional.
As organizações com base familiar apre-
sentam vários problemas de gestão, 
que prejudicam sua atuação num mer-
cado competitivo. Tais problemas não 
são privilégios de empresas famili-
ares, pois outras organizações também 
os apresentam de forma semelhante.
Quando trabalhando em harmonia, as famí-
lias podem trazer para a empresa níveis de 
comprometimento, investimento em longo 
prazo, ação rápida e dedicação ansiada 
por empresas não-familiares, mas rara-
mente alcançados. As empresas familiares 
são complexas, mas, ao mesmo tempo, 
decisivas para a saúde da nossa econo-
mia e a satisfação de milhões de pessoas.
Entretanto, nem sempre os profission-
ais estão preparados para lidar com a 
natureza especial deste tipo de empre-
sas familiares. A influência das famílias 
sobre os negócios que elas possuem 
e dirigem muitas vezes é invisível para 
os teóricos e escolas de administração. 
Os tópicos principais do ensino de ad-
ministração tais como: comportamento 
organizacional, estratégia, finanças, 
marketing, produção e contabilidade, 
são ensinados sem que se diferenciem 
empresas familiares e não familiares. 
Em se tratando de sucessão e gestão. 

Estar em uma empresa familiar é algo 
que afeta todos os participantes. O pa-
pel de presidente do conselho é diferente 
quando a empresa foi fundada pelo seu 
pai, e sua mãe e seus irmãos participam 
das reuniões, assim como se sentam em 
torno da mesa de jantar. O trabalho de 
um CEO   Chief Executive Officer é dife-
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A maior preocupação das empresas famili-
ares é a sua sobrevivência. A maioria delas 
enfrenta problemas existenciais ou estra-
tégicos, isto é, dificuldades relacionadas à 
inadequação, tanto na utilização, quanto 
na escolha dos recursos disponíveis para 
o alcance de vantagens de mercado.
Para uma empresa tornar-se profis-
sional, o primeiro passo não é contratar 
administradores profissionais que 
não pertençam à família. O funda-
mental é a atitude que a família as-
sume diante da profissionalização. 
Para orientar a empresa familiar, no senti-
do de minimizar estes problemas, dois tópi-
cos básicos de gestão são necessários:
Profissionalização;
Planejamento de sucessão familiar.
Profissionalização é o instrumento que 
consegue diferenciar os interesses da 
família com os da empresa, minimizando 

“As empresas familiares são com-
plexas, mas, ao mesmo tempo, deci-

sivas para a saúde da nossa economia 
e a satisfação de milhões de pessoas”.

o conflito. Exemplo: separação de pro-
priedades e de posições hierárquicas.
São estabelecidos critérios gerais, 
que irão nortear as decisões e pos-
turas dos administradores, como: 
contratação, remuneração, tomada de 
decisões na promoção de funcionários.
Planejamento de sucessão familiar tem 
como ponto central a escolha do sucessor 
e deve ser orientado por critérios claros 
que defendam os interesses da empresa.
Os pontos críticos de uma sucessão são:
Treinamento;
Avaliação na escolha dos sucessores;
Comparação do perfil do sucedido com o do 
sucessor, em relação ao exigido pela em-
presa;
Associação do sucesso da empresa com 
a imagem do fundador.
As idéias apresentadas não têm o obje-
tivo de resolver problemas relativos às 
empresas familiares, mas orientar o pens-
amento dos dirigentes, na geração de pro-
gramas, que visem aumentar longevidade 
da empresa, integrada às expectativas da 
família.

Aliado ao fator desenvolvimento local, entende-
se a Empresa Familiar como fator fundamental 
em termos de melhoria das condições da região, 
que existe e continuará sempre existindo. O 
importante é pensar em como ajudá-las a se 
tornarem mais fortes, saudáveis e geradoras 
de empregos.Constatando que grande parte 
das empresas familiares sofrem com as adver-
sidades do meio ambiente em que estão inseri-
das, estas empresas devem estar imbuídas em 
efetuar um acompanhamento de sua gestão, 
otimizando o enfoque da profissionalização e 
obtendo condições para que permaneçam em 
atividade rentável.
As famílias querem que todos os seus membros 
tenham conforto, amor e proteção, especial-
mente seus filhos. Porém, muitas delas temem 
que a realização de uma dessas metas venha 
em detrimento da outra. Elas se preocupam 
com a possibilidade de que conflitos familiares, 
indiferença ou falta de profissionalismo, possam 
prejudicar a capacidade de prosperidade da 
empresa, destruindo o suporte financeiro para a 
família e corroendo o legado e a instituição que 
se esforçaram tanto para construir. Ao mesmo 
tempo, elas temem que a pressão da empresa 
crie tensão, ciúme ou ressentimentos, tornando 
seu sucesso sem significado. Por detrás de todos 
os problemas que as empresas familiares criam 
para os profissionais o planejamento sucessório, 
relacionamentos dentro da mesma geração e en-
tre gerações, dilemas de controle, dividendos e 
herança, planejamento de carreiras – existe um 
desejo comum: o de que a empresa e a família 
se sustentem mutuamente e não se destruam, 
capitalizando as forças, uma da outra, e tendo 
juntas, mais sucesso do que teriam sozinhas.
Por outro lado, o modelo se baseia em pou-
cas idéias simples a respeito de sistemas e 
desenvolvimento. Pode-se resumir seus con-
ceitos centrais como duas lições da experiên-
cia, com que as empresas familiares apri-
moram sua atuação por meio de experiências.

Graduado, mestre e PhD em administração; professor 
de graduação e pós-graduação, consultor especial-
izado em empresas familiares, atuou como diretor em 
diversas empresas e instituições de ensino,  autor de 
livros sobre os temas: empresa familiar e marketing de 
varejo, sócio - diretor da DS Consultoria Educacional 
e Empresarial e diretor da Revista Empresa Familiar  
http://ww.empresafamiliar.com.br.
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Para Ler

Marketing de Varejo - de Domingos 
Ricca, pela Editora CLA. O livro apre-
senta conceitos básicos de marketing 
e de administração, relacionando-os 
com as necessidades e as caracter-
ísticas específicas de empresários e 
profissionais que gerenciam peque-
nas e médias empresas do varejo. 

O Perfil do Empreendedor - de Sandra 
Regina da Luz Inácio.
 A proposta é reforçar a necessidade de 
um referencial sobre o tema “Empreend-
edorismo” na preparação de profissionais 
brasileiros, para que obtenham clareza e 
ousadia em buscada qualidade da gestão.

Na Rede
www.tam.com.br: A TAM, que neste ano comemora �0 anos, consolidou a lider-
ança no mercado nacional, ampliou suas rotas internacionais. Em maio, registrou 
aumento de cerca de �0% de participação no mercado internacional. Interna-
mente, mantém a liderança em números de passageiros, eficiência e pontualidade. 

www.fgvsp.br: Criada em �9��, a partir de um esforço conjunto do governo e do empresariado 
brasileiro, com a colaboração da Michigan State University, a Escola de Administração de Empre-
sas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV-EAESP) nasceu com o objetivo de formar 
pessoas para enfrentar os desafios surgidos no momento de mudanças pelo qual o Brasil passava. 

Da Empresa Familiar à Empresa Pro-
fissional - de Domingos Ricca,  pela 
Editora CLA. O autor associa a experiên-
cia adquirida no trabalho em diversas 
empresas ao conhecimento teórico, 
para fazer um manual sobre a transição 
nas empresas familiares, que já des-
empenharam um papel importante no 
desenvolvimento econômico mundial. 


