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A fórmula pode contrariar a lógica, mas os exemplos de quem adotou a Economia de 
Comunhão como forma de gestão mostram que dá para ser solidário e garantir aumento nos 
lucros da empresa 
 
A busca de uma nova forma de administração que contemple o desenvolvimento do meio 
ambiente e da sociedade, o relacionamento com a comunidade, harmonia entre os 
funcionários, comunicação, pesquisa, crescimento da própria empresa e que também garanta 
ganhos para todos parece ser algo inatingível. Mas não é. Este é justamente o diferencial da 
Economia de Comunhão (EdC), uma nova modalidade de gestão. Ela significa uma cultura de 
compartilhamento que privilegia um modelo muito particular de divisão dos lucros e que está 
se expandido no Brasil e no mundo.  
 
Desde 1991, quando foi oficialmente lançada essa nova ordem econômica, até os dias de hoje, 
o Brasil já registra 112 empresas que adotam a EdC. Nessa mesma esteira foram chegando 
752 empresas distribuídas por 32 países. Atualmente são mais de 4 milhões de pessoas 
trabalhando nos setores da indústria, comércio e serviço em que os princípios básicos são a 
EdC.  
 
Mas a coordenadora do Centro de Estudos da Economia de Comunhão de São Paulo, Márcia 
Baraúna, esclarece que “não existe um trabalho de convencimento, nem cartilha”. Segundo 
ela, Economia de Comunhão é uma atitude, uma convicção interior. “À medida que o chão de 
fábrica fica sabendo que o lucro tem um destino social nobre, a motivação da cadeia de 
funcionários se transforma imediatamente”, argumenta.  
 
E dentro desse novo tipo de gestão já há casos que ilustram que partir da teoria para a prática 
é uma questão de iniciativa e determinação. Um exemplo disso são os irmãos Rodolfo e 
Henrique Leibholz, proprietários da Femaq, indústria de fundição no interior paulista.  
 
Se o objetivo deles fosse apenas multiplicar os lucros, a família Leibholz já estaria com a vida 
ganha. Afinal, os 90 funcionários da empresa garantem uma produção de cerca de 8 mil 
toneladas por ano de peças fundidas em aço, ferro e alumínio, que correspondem a um 
faturamento de R$ 38 milhões.  
 
Instalada em Piracicaba, a aproximadamente 160 km de São Paulo, a indústria dos irmãos 
Leibholz tem como clientes a grande maioria das indústrias automobilísticas. Para eles, 
contudo, apenas o desenvolvimento econômico não é suficiente. “Queremos um modelo de 
administração em que todos os parceiros saiam ganhando”, explica Rodolfo.  
Além do lucro 
Os irmãos Leibholz já sabiam ganhar dinheiro, mas queriam ir além disso: almejavam 
encontrar uma forma para que todos os envolvidos pudessem ter realização pessoal e 
profissional. “Quando se trabalha só em função do dinheiro, a perspectiva é muito pobre”, diz 
Henrique. “É uma escravatura moderna: o trabalho não é edificante e condena o empregado a 
não participar do negócio” completa.  
 
Para cumprir a realização no trabalho é preciso gerar renda para movimentar o negócio e 
motivar o funcionário. “A satisfação do indivíduo é um fator difícil de mensurar, mas se ele 
tomar parte do dia-a-dia da empresa, acompanhar e se beneficiar dos lucros, ele será 
participante e bem mais feliz”, atesta Rodolfo. 
 
 
 



Gestão à italiana 
 
A Economia de Comunhão foi oficialmente instituída no Brasil em 1991 pela pedagoga italiana 
Chiara Lubich. Aconteceu num momento de desencanto dos jovens com a situação econômica.  
De certa forma, ele reproduzia a mesma desilusão que inundava a Europa na Segunda Guerra, 
quando a geração de renda e trabalho era muito penosa.  
 
A onda inicial dessa filosofia, em 1941, veio quando um grupo de jovens italianos se uniu em 
torno de um princípio cristão: 
 
“amai-vos uns aos outros”. Chiara Lubich estava entre eles. Cinqüenta anos mais tarde a 
história se repetiu entre os brasileiros. Em 1991, na cidade de Mariápolis, interior de São 
Paulo, Chiara desdobrou o movimento com a adoção de outro princípio bíblico: “não haverá 
miseráveis entre nós”.  
 
Ela obteve a adesão imediata das cerca de 300 pessoas que participavam da reunião em que 
era proposta a Economia de Comunhão como uma perspectiva de sobrevivência e geração de 
renda. “A comunhão de bens ultrapassou a relação interpessoal e se incorporou ao setor 
produtivo”, resume Márcia Baraúna, coordenadora do Centro de Estudos da Economia de 
Comunhão de São Paulo.  
 
Dentro das empresas que adotam a EdC a visão do lucro segue uma característica própria: 
quanto maior ele for, maior é o benefício para todos. 
 
Portanto, EdC significa que a empresa tem que ser totalmente transparente de maneira que 
todos acompanhem a evolução dos lucros e até dos prejuízos. É, Economia de Comunhão tem 
disso – o compartilhamento é geral, total e irrestrito – na pujança financeira e na fase de 
vacas magras.  
 
Funciona assim: o lucro é dividido em três partes iguais. O primeiro terço se transforma em 
investimento próprio, já que sem ganho não há sobrevivência. O segundo é direcionado para 
ajudar os necessitados, dentro ou fora da comunidade. “Não se trata de filantropia ou 
assistencialismo, é uma forma de incentivo para atender às urgências”, explica Rodolfo 
Leibholz. O terceiro terço é aplicado na formação do que a EdC chama de “homens novos”, 
aqueles que farão o papel de multiplicadores dessa nova ordem, visando o envolvimento da 
comunidade e a promoção da cultura de partilha. É uma maneira de repartir bens, talentos e 
conhecimento entre todos. “EdC não é uma questão de escolha entre dar o peixe e ensinar a 
pescar. É pescar junto e comer na mesma hora” resume Márcia Baraúna. 
 
Os números não mentem  
Embora muitos empresários torçam o nariz para essa filosofia econômica, Rodolfo e Henrique 
Leibholz têm números para comprovar que os lucros podem ser maiores numa empresa que 
adota essa administração.  
 
Na Femaq o faturamento/homem/ ano é expressivamente superior se comparado com os 
índices referentes ao Brasil. Por exemplo, em 1995, enquanto o nosso país faturava 53 mil 
dólares (homem/ano), a Femaq cravava um faturamento de 147 mil dólares.  
 
 
 
 



A Economia  
de Com unhão 
é um projeto  
econômico 
que gera  

humanismo  
AUGUSTO ALMEIDA LIMA, EMPRESÁRIO 

Em 2005, essa relação permaneceu superior: o país marcou 95 mil dólares e a Femaq chegou 
aos 180 mil dólares.  
 
Esses números são da Associação Brasileira de Fundição (ABIFA). “Descobrimos que, dividindo, 
ganhamos mais”, constatam os irmãos Leibholz.  
 
Tal performance, contudo, não se explica apenas pela mudança de equipamentos ou pela 
adoção de novas tecnologias, embora essas adaptações tenham acontecido. “O que evoluiu foi 
a participação, que aumenta o entusiasmo dos funcionários ligados à empresa”, resume 
Rodolfo.  
 
É claro que a Femaq também enfrenta medos, dificuldades e políticas econômicas que, a 
princípio, parecem remar contra o projeto de valorização do homem. “Mas estamos focados no 
propósito de criar soluções a cada desafio. Quando decidimos transformar nossa empresa 
numa estratégia para promover a fraternidade, agimos como programadores e não seres 
programados, diz henrique”.  
 
Ganhar é preciso 
Para empresários e empreendedores que imaginam que EdC exige espírito de renúncia e 
abdicação dos lucros, os pioneiros avisam: é exatamente o contrário. “A EdC é uma prática, 
não é teoria”, esclarece Augusto Almeida Lima, proprietário de três empresas no pólo industrial 
de Mariápolis, no interior de São Paulo. Para ele, o homem é o centro das atenções; o lucro, 
uma conseqüência. “O trabalho é uma ferramenta de realização do homem e esta é uma nova 
forma de encarar a vida”.  
 
Semelhante atitude provoca uma série de conseqüências que, além de valorizar o trabalho do 
ser humano, evita situações que, não raramente, acabam dilapidando a economia da empresa. 
“Essa ordem evita o turnover alto, reduz os confl itos internamente, já que ninguém quer o 
posto de ninguém. Sem falar que as pessoas são mais transparentes e confiáveis”, enumera 
Almeida Lima. “É um projeto econômico que gera humanismo”.  
 
O compartilhamento adotado por Almeida Lima caminha por uma vereda diferente da dos 
irmãos Leibholz, mas não menos eficiente. “Em lugar de distribuir o lucro, pelo qual ainda 
estou brigando, decidi compartilhar o saber e multiplicar pelos jovens da região”, explica o 
empresário.  
 
Numa região tão desassistida, onde os jovens têm dificuldade de encontrar trabalho ou gerar 
renda, Almeida Lima optou por capacitar interessados e aumentar os postos de trabalho. Da 
turma com 25 que habilitou no ano passado, 18 já estão trabalhando em suas empresas. 

 
Quando o funcionário sabe que o lucro tem um destino social, sua motivação se 

transforma imediatamente  
MÁRCIA BARAÚNA, COORDENADORA DO CENTRO DE ESTUDO DE ECONOMIA DE 

COMUNHÃO DE SÃO PAULO 



 
 
Ainda que a distribuição de lucros seja uma questão prevista em lei, isenta de encargos 
sociais, essa forma nada tem a ver com Economia de Comunhão. “O que está previsto em lei 
não se discute”, diz Almeida Lima. “Paga-se e pronto”.  
 
Política de gestão empresarial, aquela que distribui parte dos ganhos com os funcionários, é 
uma coisa. Economia de Comunhão é outra. EdC, acrescenta o empresário paulista, prevê a 
distribuição para fora da empresa, para a comunidade do entorno ou para comunidades com 
demandas mais urgentes.  
 
Na Economia de Comunhão, os empresários estão no mesmo nível de todos os públicos com os 
quais se relacionam. “É a força do coletivo; é como se todos fossem protagonistas da mesma 
história e dessem sua contribuição para a construção de um mundo novo onde todos ganham 
de acordo com seus saberes e com seus esforços”, conclui Almeida Lima. 
 
Mais informações em http://www2.focolare.org/br/ 
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