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Diário de Natal, 
jornal de gran
de circulação da 
capital do Rio 
Grande do Nor

te, publicou em 13 de fevereiro 
de 2009, matéria sobre a disputa 
judicial envolvendo três irmãos -
Eduardo, Washington e Thiago 
Gadelha Simas - sócios da Simas 
Industrial de Alimentos S/A. 

"Depois de entrar com um pe
dido judicial solicitando a saída 
da sociedade, Thiago colocou um 
ponto final em uma das disputas 
mais emblemát icas do meio em
presarial potiguar, o que garante, 
antes de qualquer coisa, a preser
vação dos 1.300 empregos que 
a Simas gera hoje", esclareceu a 
reportagem. A matéria explicava 
que as divergências entre os três 
i rmãos - sócios e herdeiros da 
empresa Simas Industrial - já exis
tiam há muito tempo e que eles 
trocaram ofensas e acusações, 
tornando públ icas as divergências 
familiares que mantiveram em si
gilo durante anos. 

Dennis O l ímp io Silva, espe
cializado em Direito Falimentar 
e contratos empresariais, enten
de que as sociedades que dão e 
deram certo são aquelas em que 
os sócios adquiriram maturidade 
emocional e investiram no auto-
-conhecimento. As que deram er
rado tinham como único objetivo 
obter o lucro pelo lucro, sem levar 
em consideração outras respon
sabilidades sociais da empresa. 
Numa sociedade competitiva e 
globalizada, as disputas como as 
dos irmãos Simas, que motivaram 
a saída de um deles da empresa, 
não são raras, ao contrár io, são o 
resultado do caso clássico de dis
córdia entre sócios. Sobre estes e 
outros problemas de uma convi

vência empresarial como sócios, 
sejam ou não irmãos de sangue, 
o palestrante e consultor empresa
rial Victor Santos, pós-graduando 
em Administração de Empresas 
pela Fundação Getú l io Vargas 
(FGV-RJ), observa: "Motivos para 
sócios se desentenderem não fal
tam. E no topo da lista estão: des
conf iança, objetivos diferentes e 
indefinição da estrutura do poder 
na empresa". Para Santos, se um 
sócio passa a desconfiar do outro, 
qualquer coisa que aconteça na 
empresa e fuja do padrão, servirá 
de motivo para que a "pulga atrás 
da orelha" dê o ar de sua graça. 
"O mesmo vale quando falamos 
de objetivos. Se eu acredito que a 
empresa deve adotar certa estra
tégia para alcançar determinado 
resultado em médio e longo prazo 
e o meu sócio prefere uma fórmula 
que priorize o curto prazo, iremos 
bater de frente e não,vai ser nada 
bonito. Isso, inclusive, nos leva ao 
terceiro e importante motivo das 
desavenças mais comuns: a estru
tura de poder. A queda de braço 
quando há divergência de op in ião 
é, naturalmente, um ponto impor
tante dentre os motivos que levam 
os sócios a se separarem", ponde
ra o especialista. 

Exemplo típico de sociedade 
que fracassou foi a dos famosos 
idealizadores do Facebook, Mark 
Zuckerberg e Eduardo Saverin. "Se 
formos analisar os motivos que le
varam ao rompimento entre am
bos, pelo menos de acordo com o 
filme A rede social, e revelado tam
bém no livro Bilionários por acaso, 
percebemos que desconfiança e 
objetivos distintos estavam presen
tes no cerne da questão", analisa 
Santos. Mas ele cita também o 
caso de uma sociedade que deu 
certo - a da XP Investimentos. 

"Quem puder ler sobre a trajetória 
dos jovens empresários Guilherme 
Benchimol e Marcelo Maisonna-
ve vai achar bem interessante. Eles 
conseguiram sair do 19° lugar 
no ranking da BM&Fbovespa, em 
2008, para a primeira co locação 
em 2010", recomenda Santos. 

Fases desta sociedade 
Para os especialistas na área de 

direito societário, a evolução de 
um acordo de sociedade se dá em 
três etapas distintas. A primeira é 
a fase da procura e conhecimento 
do sócio, quando serão revelados 
talentos, habilidades e qual i f icação 
de cada um deles. Neste momen
to, tudo são virtudes e não se ob
servam os defeitos. Depois que os 
sócios se entendem atingem a fase 
que estabelece as formalidades: 
documentação, localização do em-
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preendimento, definição da linha 
de operação, divisão de papeis, 
aporte de recursos, investimen
tos necessários, definição da cota 
que caberá a cada um dos sócios, 
até a consol idação do negócio. A 
terceira etapa é o da aprovação, 
quando o negócio está consolida
do no mercado. Nesta última fase 
a sociedade pode estar mais ou 
menos vulnerável aos comentários 

dos amigos, parentes, subordina
dos, cônjuges, e uma simples ob
servação de a lguém pode ter um 
peso significativo e servir de gatilho 
para os primeiros conflitos ou, ao 
contrário, servir de reforço para a 
sociedade. 

Para Santos, no momento de 
escolher o parceiro ideal - se é que 
ele existe, o empreendedor preci
sa, logo de início, entender que o 
sócio deve ser a lguém que com
plemente as suas forças. Afinal, 
não adianta ter duas ou três pes
soas que apenas saibam martelar 
prego. É preciso que cada um te
nha certa habilidade (qualificação) 
diferente e complementar para que 
o negócio possa ser desenvolvido 
e construído. Outra questão impor
tante, de acordo com o consultor, 
são os valores pessoais. Quando 
duas pessoas possuem valores to
talmente opostos, a única certeza é 
que a qualquer hora poderá surgir 
um conflito."Em outras palavras, 
se eu prezo por tratar as pessoas 
bem e meu sócio acha que isso é 
mera formalidade, o atendimento 
ao cliente, por exemplo, pode ser 
motivo de discórdia. O grau de 
confiança entre os futuros sócios e 
a existência de um relacionamento 
profissional saudável também são 

questões que merecem ser con
sideradas, pois como os sócios 
passarão a conviver durante 
um longo período de tempo, 
é importante que exista essa 
cumplicidade", recomenda 

Santos. Ele ressalta que o 
sócio não precisa ser seu 

amigo de infância 

e, em muitos casos, é até melhor 
que não seja. "O ideal é encontrar 
a lguém que reúna as qualidades 
e características adequadas e que 
esteja disposto a dividir o sonho e 
o trabalho do novo negócio com 
você". 

O sócio ideal 
Mas, afinal, qual é o tipo de só

cio ideal? Entre amigos e parentes? 
Entre os cônjuges? Entre desconhe
cidos? Nestas questões, até mesmo 
os consultores especializados em 
intermediar conflitos entre sócios, 
não conhecem a receita do par
ceiro ideal. O jovem casal Alzair 
Oliveira de Aquino e Márcia Lima 
Barbosa são sócios na Fantasia 
franchising, que oferece um amplo 
mix de produtos, desde papelaria, 
bolsas, mochilas, carteiras, reló
gios, material de informática, brin
quedos, joias, artigos do lar, até 
as tão desejadas pelúcias. " N ã o 
somos no trabalho como somos 
na vida a dois, cada um tem suas 
experiências e habilidades anterio
res que podem acrescentar muito 
no dia a dia, mas podem também 
se tornar um problema se os pa
péis não forem bem definidos. 
Cada um deve cuidar de suas obri
gações para não sobrecarregar o 
outro nem gerar omissão por ficar 
esperando um pelo outro", explica 
Márc ia . Alzair complementa: "O 
que não pode acontecer é confli
to de autoridade. Se um discorda 
da decisão do outro, isso deve ser 
conversado fora da empresa para 
não causar insegurança aos em
pregados e muito menos aos clien
tes". Ambos acham que o ponto 
mais delicado na sociedade entre 
marido e mulher é conseguir sepa
rar trabalho e casamento. "Esta
mos juntos há muitos anos e sabe
mos que é primordial para a saúde 
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do relacionamento tentar manter o 
trabalho bem longe dos momentos 
a dois. E muito difícil, mas estamos 
nos policiando e temos nos saído 
bem", garante Márc ia. 

Antes de se associarem neste 
novo empreendimento eles foram 
sócios de uma casa lotérica por 
alguns anos. " N ã o prosseguimos 
no negócio porque era muito es-
tressante e não nos trazia o prazer 
e a qualidade indispensável para 
alcançar o sucesso". Para o casal, 
o novo negócio pode proporcionar 
maior crescimento, com a possibi
lidade de abertura de outras uni
dades de quiosque e até mesmo 
de lojas. Eles também aprenderam 
a explorar os talentos naturais de 
cada um. Enquanto um desempe
nha o papel administrativo, com 
contratos, compras, administração 
de pessoal, d ivulgação, f inanças, o 
outro vende, capta e fideliza clien
tes, prepara e motiva a equipe de 
vendas. Mas o planejamento, as 
diretrizes e metas gerais a serem 
alcançadas são discutidas e deci
didas por ambos. 

Perfil dos sócios 
Para definir o papel que cada 

sócio vai representar na sociedade, 
Victor Santos considera que tudo 
começa a partir de uma análise da 
qual i f icação e das características 
que cada sócio possui. "Isso por
que o perfil de cada um deles deve 
ser levado em conta no momento 
de definir o papel que cada um 
assumirá no negócio" . Exemplo: 
o sócio que entende de gestão e 
tem o perfil de líder, deve assumir 
o papel e as responsabilidades de 
um diretor executivo. Do mesmo 
modo, quem entende de marketing 
deve assumir responsabilidades na 
área mercadológica. "O importan
te não é ficar preso a quem teve a 

ideia, mas sim delegar as funções 
e as responsabilidades de acor
do com o perfil e a qual i f icação 
de cada um", assegura Santos, e 
para que isso aconteça ele acha 
que o empreendedor deve analisar 
e avaliar vários aspectos quando 
está procurando um sócio. O pri
meiro deles é entender por quê ele 
precisa de um sócio. "Ora, muitos 
acreditam que ter um sócio é uma 
forma de poupar. Isso é um grande 
erro: o sócio será remunerado com 
um pró- labore e part icipação nos 
lucros da mesma, ou seja, sócio 
custa caro", observa Victor. Uma 
vez que ele saiba o porquê de ter 
um sócio, é preciso se questionar 
que tipo de sócio será necessário. 
Existem sócios que auxiliam na 
gestão, sócios que executam tare
fas cruciais para o negócio e até 
mesmo sócios que colocam ape
nas o dinheiro na empresa. Como 
observa Santos, "tudo é uma ques
tão de saber o que e como deve 
ser feito. O certo é que inveja, 
ciúme e ganância pelo poder po
dem destruir qualquer relação. Por 
isso investir em autoconhecimento 
ajuda a pessoa a se libertar destes 
sentimentos altamente destrutivos". 

Qual o mais importante, ad
ministrador ou capitalista? Para 
Santos, tudo depende das carac
terísticas e peculiaridades de cada 
sociedade. "O sócio administrador 
é importante para que o negócio 
caminhe e se desenvolva da ma
neira correta, ou seja, ele ajuda o 
empreendedor a evitar erros infan
tis que possam prejudicar o futuro 
da empresa. Já o sócio capitalista 
entra na história quando a empresa 
quer crescer e dar um salto no mer
cado. São coisas completamente 
distintas, mas muito importantes". 
Conhecer e avaliar o currículo e 
o cadastro do sócio é importante, 

mas estudar e analisar o seu per
fil é primordial. N ã o adianta ter 
a lguém super qualificado ao seu 
lado se vocês não partilharem va
lores pessoais e a mesma vontade 
de fazer o negócio dar certo. Um 
pedaço de papel não diz tudo so
bre uma pessoa, apenas diz se ela 
sabe fazer isso ou aquilo. 

O papel dos sócios 
Dennis Silva, sócio fundador 

do escritório Sarti, Olimpio, Lopes, 
Puccia e Malheiros Advogados As
sociados em São Paulo (SP), expli
ca que em uma sociedade empre
sarial há necessidade de se tomar 
decisões diariamente, ponto crucial 
para o sucesso da empresa. "Mas 
como será possível conjugar as di
ferentes opiniões dos sócios sobre 
um mesmo fato? Como possibilitar 
tomada das decisões, que sejam 
as mais adequadas para o destino 
da empresa, e que ainda reflitam 
a vontade dos sócios?", questiona 
o especialista. Ele adianta que es
tas questões não são definidas no 
contrato social da empresa, aque
le arquivado na Junta Comercial. 
"Estes contratos, em sua maioria, 
carregam cláusulas padrões, por
tanto insuficientes para decidir as 
chamadas questões controverti
das de uma sociedade", esclare
ce Dennis. Para ele, o acordo de 
acionistas nada mais é do que um 
contrato celebrado entre os sócios 
onde será previamente definida a 
postura a ser tomada pela empre
sa mediante o surgimento de um 
determinado fato. "O combinado 
não sai caro, portanto, o acordo de 
acionistas evita o desgaste dos só
cios, até certo ponto natural, consi
derando o tempo de convivência e 
os desafios que são enfrentados na 
criação e condução de uma em
presa", finaliza o especialista. 
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Text Box
Fonte: Revista Brasileira de Administração, Brasília, DF, ano 21, n. 89, p. 34-37, jul./ ago. 2012.




