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minha capacidade empresarial é usada para 
montar organizações sem fins lucrativos”, 
diz. “Ficamos mais seguros, por isso faze
mos as coisas ligeiramente diferentes.”

É claro que Branson sempre fez as coisas de 
um jeito um pouco diferente. Essa é a filoso
fia central da marca Virgin e de seu conjunto 
de valores. É também o catalisador do projeto 
que ele chama de “a coisa mais excitante” que 
a companhia já perseguiu: a Virgin Galactic. 
A empresa aeroespacial dedicada a oferecer 
voos espaciais para cidadãos comuns (e mui
to ricos, também) já lista mais de 500 clien
tes, dispostos a pagar mais de US$200 mil ca
da, para alcançar uma altitude de cerca de 108 
quilômetros acima da superfície da Terra.

Como todas as empreitadas da Virgin, a uni
dade Galactic surgiu da profunda insatisfação 
de Branson com alguma situação vigente. No 
entanto, diferentemente de outras iniciativas 
do grupo, a Galactic não é uma alternativa a 
corporações lentas que se perderam no cami
nho. É a vanguarda de uma indústria nascen
te, sem regras para quebrar e establishment
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para derrubar. Para Branson, é 
uma nova fronteira. “Primeiro va
mos levar as pessoas em viagens 
espaciais suborbitais, depois orbi
tais, e então poderemos colocar sa
télites no espaço por uma fração do 
preço atual. Um dia, talvez, tenha
mos até hotéis no espaço — quem 
sabe?”, pergunta “Aconteça o que 
acontecer, será algo muito excitan
te. É o início de uma nova era.”

NEGÓCIOS PARA ABALAR 
As raízes da Virgin Galactic estão 
na Virgin Atlantic Airways e na Vir
gin America (que começou a voar a 
partir de São Francisco cinco anos 
atrás). Famosos entre os viajantes 
por sua iluminação de bordo com 
cores suaves, poltronas de couro, 
sistemas de entretenimento e dis
positivos de mensagens entre pas
sageiros, os aviões da Virgin Ame
rica hoje atendem 18 cidades nos 
Estados Unidos e no México. “Se 
você vai lançar uma companhia 
aérea nos Estados Unidos, preci
sa garantir que seja de longe a me
lhor. E ter certeza de que faz isso 
com elegância, estilo, alegria e ta
lento, para realmente abalar a in
dústria”, diz Branson. “É neces
sário deixar uma marca, e isso sig
nifica que quando você oferecer 
viagens espaciais ou qualquer ou
tra coisa nova, as pessoas dirão que 
gostariam que você também tenha 
sucesso. Uma coisa leva à outra.”

Branson construiu a marca Vir
gin Group mirando os mercados 
verticais, “onde as coisas não estão 
sendo bem feitas”, e continua mo
vido por um desejo compulsivo de 
fazer as coisas do j eito que ele acre
dita que devam ser. Aparentemen
te, todas as histórias de sucesso 
empresarial de Branson nasceram 
de uma insatisfação como consu
midor. No caso da Virgin Records, 
ele criou seu próprio selo porque 
nenhuma empresa estabelecida 
concordava em lançar o hipnótico 
Tubular Bells, domulti-instrumen- 
tista Mike Oldfield. O álbum inau
gurou a gravadora Virgin em 1973 e 
vendeu mais de 16 milhões de có
pias em todo o mundo.

No caso da Virgin Atlantic, Bran
son e outros 50 passageiros fica
ram presos em Porto Rico quando 
a American Airlines cancelou um 
voo para as Ilhas Virgens. Ele fre
tou um avião de 50 lugares, ven
deu as passagens por US$ 39 cada 
e, pouco depois, adquiriu um 747 
de segunda mão para abrir a com
panhia aérea “Não adianta entrar 
em um negócio se você não puder 
fazer uma diferença radical na vi
da das outras pessoas”, diz. “Pa
ra mim, é como pintar um quadro: 
você precisa colocar todas as co
res e nuances certas para criar vima 
imagem perfeita, ou uma empresa 
perfeita. Sei que a Virgin deve en
trar num mercado porque estou

frustrado por ter de experimentar 
um serviço ruim. Então vou usar 
toda a tinta e conseguir as melho
res pessoas. Cada pequeno deta
lhe tem de estar certo.”

Branson personifica o público- 
alvo da Virgin em todos os seus 
empreendimentos, segundo Chip 
Conley, fundador e CEO da Joie de 
Vivre Hotels, palestrante interna
cional e autor de livros que in
cluem Emotional Equations: Sim- 
ple Truthsfor CreatingHappiness 
+ Success (Equações Emocionais: 
Verdades Simples para Criar Feli
cidade e Sucesso). “Uma vez Bran
son me disse que quando começa 
uma nova empresa seu mantra é: 
‘Eu sou o mercado’”, afirma Con
ley. “Ele não entra se não estiver 
entusiasmado com o produto. Afi
nal, os clientes também não vão 
comprar. Grupos de foco e consul
tores de marketing não vão definir 
isso — são suas entranhas que lhe 
dizem o que fazer. Branson não 
entra em nada sem paixão.”

Os empresários podem deixar 
uma marca ao fazer a diferença, 
afirma Branson “Todas as startups 
deveriam pensar: ‘O que me frus
tra e como posso fazer melhor?’”, 
diz. “Pode ser uma coisa pequena, 
ou grande. Se elas pensarem assim, 
provavelmente vão construir uma 
empresa de muito sucesso.”

TOFU COM NUTELLA 
A sede corporativa da Virgin 
America fica cerca de oito quilô
metros ao sul do Aeroporto Inter
nacional de São Francisco. Locali
zado em um parque empresarial 
simples em Burlingame, o escri
tório reflete a estética pós-mo- 
dema dos aviões da empresa: as 
paredes brancas têm detalhes in
dustriais que lembram as cabe
ças de parafusos que vemos na 
fuselagem de um avião. Uma li
nha do tempo fotográfica com os 
marcos do Virgin Group se esten
de por todo o espaço, comemo
rando as maiores conquistas em
presariais de Branson e suas mais 
notáveis tacadas publicitárias.
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Todos os anos, de janeiro a abril, 
a Virgin America monta um “Re- 
fresh”, vima série de exercícios de 
treinamento e formação de equi
pes que duram o dia todo e são 
obrigatórios, independentemen
te do cargo. Numa das sessões 
deste ano, cerca de cem funcioná
rios da companhia aérea apren
deram as sutilezas da linguagem 
corporal com um detetive da po
lícia de São Francisco, aperfeiçoa
ram seus movimentos ao ritmo da 
salsa, fizeram o possível para imi
tar trocas de pneus nos boxes da 
IndyCar e prepararam pratos em 
equipe, gerando misturas impro
váveis com tofu, Nutella, molho 
Tabasco e doces Pop Rocks.

Segundo Branson, o progra
ma Refresh é essencial para man
ter a juventude da Virgin America 
e a identidade antiestablishment, 
enquanto seus negócios crescem 
e amadurecem. “O desafio quan
do você cresce é não se tomar tão 
grande que fique igual a qualquer 
outra grande companhia aérea”, 
explica. “Tentar permanecer pe
queno enquanto se cresce é muito

importante. Qualquer companhia 
que tenha mais de 250 pessoas em 
um prédio corre o risco de come
çar a se tomar impessoal. Em um 
mundo ideal, 150 é o máximo de 
pessoas que deveriam trabalhar 
em um edifício e em vima organiza
ção, para que todos se conheçam e 
saibam quais são seus nomes.”

Aos cinco anos de idade e com a 
rentabilidade finalmente a seu al
cance, a Virgin America está em 
um ponto de inflexão em sua evo
lução, diz o presidente e CEO David 
Cush. Veterano há 20 anos no negó
cio de viagens aéreas, ele entrou pa
ra a Virgin depois de trabalhar co
mo vice-presidente sênior de ven
das globais na American Airlines. 
Cush reconhece que a estrutura do 
setor exige que a Virgin America co
mece a atender um grande núme
ro de locais para continuar compe
titiva em relação às suas adversá
rias. Ao mesmo tempo, ele sabe que 
um crescimento rápido demais po
de estrangular o espírito da compa
nhia e sua cultura de inovação.

“Qual é o delicado equilíbrio 
entre a escala de que você precisa

para ser rentável e ganhar dinhei
ro suficiente para continuar in
vestindo em seu produto, versus 
ser pequena o suficiente para ain
da se sentir uma pequena compa
nhia aérea?”, pergunta-se Cush. 
“Muito do que pensamos é como 
replicar esse modelo para 4.000 
funcionários em vez de 2.400. É 
por isso que sentimos que temos 
de trazê-los de volta todos os anos 
para se reconectarem.”

A Virgin America não é a primeira 
unidade do grupo Virgin a enfren
tar essa encruzilhada. “Quando o 
negócio dos discos ficava grande 
demais, eu chamava os principais 
executivos e dizia; ‘Agora vocês são 
os diretores de uma nova compa
nhia’”, afirma Branson. “Nós divi
díamos a empresa em duas, e en
tão, quando atingia certo tamanho, 
fazíamos a mesma coisa de novo. 
É algo que pode ser feito em uma 
companhia aérea — você quebra 
os departamentos em dois, e es
se pode ser um modo de a Virgin 
America seguir no futuro.” 

Branson manifesta uma profun
da admiração pelo que Cush e sua
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equipe construíram na Virgin Ame
rica “Em todas as companhias do 
grupo faço questão de contar com o 
melhor pessoal na direção, para ter 
certeza de que, se eu for atropelado 
amanhã, ou se meu balão cair, ou 
qualquer coisa acontecer, a compa
nhia vai funcionar absolutamente 
bem”, diz. “Na Virgin America, to
do o trabalho duro foi feito por Da- 
vid e a equipe de lá Entro em cena 
quando me pedem—então eu che
go e espalho um pouco de pó mági
co em cada nova rota que fazemos 
para lhe dar a melhor chance de 
sucesso. Qualquer outra coisa que 
precise ser feita, fico feliz em aca
tar. Acredito em encontrar ótimas 
pessoas, e não criticá-las, deixá-las 
embarcar e fazer seu trabalho.”

PAI DESLEIXADO?
Embora Branson se chame de um 
“pai desleixado”, Cush diz que 
suas filosofias exercem um pro
fundo impacto no ímpeto e na di
reção da Virgin America. “Richard 
prega: ‘Não administre por incre- 
mentalismo’, por falta de um ter
mo melhor — e reconheça que às 
vezes éuma ladeira escorregadia”, 
diz Cush. “Foi o que fizemos aqui. 
O principal é nos mantermos foca
dos nos valores da companhia.”

Com isso não se pretende suge
rir que Branson sempre fez um jo
go seguro — ou que ele sempre te
nha saído vitorioso. Nem todas as 
iniciativas da Virgin perturbaram 
seus mercados-alvo: a Virgin Co
la não conseguiu matar a sede dos 
consumidores de Coca-Cola e Pep- 
si, e a marca de roupas Virgin Ware 
rapidamente saiu de moda Os crí
ticos também questionam as incli
nações ousadas de Branson, como 
suas tentativas de circum-navegar 
o globo em um balão ou sua traves
sia recordista do canal da Mancha 
em um veículo anfíbio.

“A Virgin é uma empresa aven
tureira porque eu sou um aven
tureiro, além de empresário”, diz 
Branson. “Nós fomos os primei
ros a cruzar o Atlântico em um ba
lão e quebramos muitos outros re
cordes mundiais. Isso fez parte do 
espírito da construção da marca e 
da companhia, e a diferenciou das

empresas mais comportadas de 
nossos concorrentes. Por outro la
do, alguém pode fazer uma análise 
e dizer que isso é muito irresponsá
vel. Mas nós gostamos de romper 
as regras de vez em quando.”

Quando solicitado a descre
ver as diferenças entre as filoso
fias empresariais de Branson e as 
suas próprias, o hoteleiro Conley 
diz: “Ele é mais ousado”, e acres
centa: “Está disposto a jogar os 
dados muitas vezes. No passado, 
mostrou disposição a talvez ex
perimentar demais às vezes. Mas 
acho que aprendeu a lição”.

O tempo dirá se a Virgin Galactic 
cairá no lado positivo da balança. 
Essa companhia “mais uma vez 
surgiu da frustração pessoal”, diz 
Branson. “Eu pensei, quando vi o 
pouso na Lua, tantos anos atrás, 
que um dia a Nasa poderia me le
var ao espaço. Esperei, esperei e 
esperei, e logo ficou claro que com- 
panhias dirigidas pelo governo 
não estavam interessadas se você 
ou eu queríamos ir ao espaço. Elas 
têm outras coisas em mente.”

No próximo ano, a Virgin Galac
tic vai lançar serviços comerciais 
nas asas do SpaceShipTwo, uma 
espaçonave para seis passageiros e 
dois pilotos projetada e testada pe
la Scaled Composites, a firma aero
espacial fundada pelo engenheiro 
Burt Rutan (que projetou a Rutan 
Vqyager, primeira aeronave a circu
lar o globo sem escalas ou reabas
tecimento), hoje propriedade da 
Northrop Grumman. “AVirginjá é 
uma das 20 marcas mais respeita
das do mundo, e desconfio que is
so possa nos levar às cinco mais e 
ter um efeito maravilhoso para tu
do o que a Virgin faz”, diz.

Não está claro qual poderia ser
o valor de mercado dos voos espa
ciais suborbitais, mas aXcor Aeros- 
pace, concorrente da Virgin, esti
ma um potencial de US$ 3 bilhões 
nos próximos anos. A Xcor é uma 
das startups que lutam com a Vir
gin Galactic para dominar o merca
do de turismo espacial; outras ri
vais incluem Armadillo Aerospace, 
Space Adventures, Orbital Sciences 
Corporation e RocketShip Tours. 
Não há uma predominante.

Branson aprecia o desafio. “Ca
da empreendedor tem de poder 
se abrir para novas ideias o tem
po todo”, diz. “Você precisa ter 
uma mentalidade de ‘sim’, em 
vez de ‘não’. Precisa estar dis
posto a assumir riscos e permi
tir que as pessoas levem tombos 
de vez em quando. Não as criti
que por isso, ou elas não vão as
sumir riscos na próxima vez. Não 
importa, apenas faça e continue 
experimentando coisas.”

Em outras palavras, o prêmio 
Grammy e honrarias pelas realiza
ções de sua vida são muito bons, 
mas Branson não está pensando 
em encerrar a carreira. “Eu gos
to demais da vida para me tomar 
complacente”, diz. “Quando hou
ve um golpe nas Ilhas Maldivas, 
eu falei com o presidente pelo te
lefone, para tentar ver se era pos
sível ajudá-lo a não ser preso. Es
tou em uma situação em que pos
so fazer uma diferença, e acho 
que não devo desperdiçar isso. 
A vida é divertida e interessante 
demais para eu não me atirar de 
coração nela, e suspeito que vou 
continuar fazendo isso até cair. 
Espero poder fazer uma peque
na diferença no processo.”
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SOU FILHA DE UMA GRANDE 
EMPREENDEDORA. Adelina 
Hess de Souza, minha mãe, 
transformou uma dificuldade em 
oportunidade de negócio. Fun
dou, em 1957, a Dudalina, uma 
companhia que hoje emprega 
mais de 2.000 pessoas. Tudo co
meçou por acaso. Elajá tinha seis 
filhos quando meu pai comprou 
um grande lote de tecido para a 
loja que os dois administravam 
na cidade de Luis Alves, no inte
rior de Santa Catarina. A merca
doria encalhou, e ela decidiu fa
zer camisas para vender.

A empresa cresceu, sempre 
com a minha mãe no comando. 
Depois de fundar a Dudalina, ela 
teve mais dez filhos. Isso não a

impediu de continuar empreen
dendo. Era multitarefa antes de o 
termo entrar na moda. Mulheres 
como a minha mãe não desistem 
diante das dificuldades. Elas con
seguem ver além dos problemas 
e enxergar as oportunidades. Es
se é 0 espírito que todo empreen
dedor precisa ter.

Com minha mãe, também 
aprendi que precisamos ter a 
preocupação de gerar impacto 
social com o nosso trabalho. Ho
je sou jurada do prêmio Cartier 
Women’s Initiative Awards, que 
reconhece projetos inovadores 
feitos por mulheres ao redor do 
mundo, e me deparo com inicia
tivas inspiradoras. Em 2012, o 
trabalho de duas empreendedo
ras em Ruanda, na África, me 
impressionou. Os absorventes 
no país são itens caros, e muitas 
mulheres deixam de sair de ca
sa quando estão menstruadas. 
As empreendedoras desenvol
veram um absorvente alterna
tivo, feito com fibra de bananei
ra, 70% mais barato que as mar
cas internacionais vendidas no 
país. Com isso, resolveram um 
problema social.

MINORIA NO PODER
Já somos responsáveis por me
tade dos novos negócios que 
surgem no Brasil, ocupamos a 
maioria das vagas nas universi
dades, chegamos à Presidência 
da República. Mas, apesar de 
tantos movimentos, deveríamos 
ter mais mulheres ascendendo 
a posições de poder.

Basta olhar as fotos em uma re
vista de negócios ou circular en
tre eventos promovidos para 
CEOs. Ainda estamos em mino
ria. Às vezes me pergunto: será

que as mulheres realmente que
rem ser presidentes de empre
sas? Assumir um cargo como es
se é uma tarefa solitária, que 
exige enorme dedicação e uma 
boa dose de abdicação. Nem to
das estão prontas para isso.

Em 2012, a Dudalina fez um 
processo de seleção de tminees. 
Recebemos mais de 500 currícu
los —40% deles de mulheres. Em 
meu esforço de deixar o board 
da companhia mais feminino, 
duas das cinco vagas foram pre
enchidas por moças. Na hora de 
decidir se queriam seguir na em
presa, elas disseram não: uma 
condição para fazer parte do 
programa era morar em Blume
nau (SC). Os homens não se im
portaram de mudar de cidade. 
Por que elas passaram pelo pro
cesso e, no final, não tiveram co
ragem de assumir o desafio?

Somos capazes de fazer coi
sas grandiosas, mas ainda pre
cisamos nos aprimorar se qui
sermos ocupar novos espaços. 
Há alguns aspectos que mere
cem atenção. Se você é mulher, 
é importante que:
i Pare de olhar para os lados, 
olhe para a frente. Não pense no 
colega que é homem e foi pro
movido. Trabalhe para se de
senvolver. Seja mais objetiva e 
tome as decisões motivada pela 
razão, sem se deixar contami
nar tanto pela emoção.
1 Aprenda a fazer networking e 
use isso a seu favor. Não tenha 
vergonha de aparecer, expor o 
que pensa, se promover.
1Sonhe um sonho pronto. E não 
tenha medo de arriscar.
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TRES MANEIRAS DE DIZER ADEUS
A ruptura de um contrato de trabalho pode acontecer 
de três formas. A primeira é aquela em que o funcio
nário pede demissão. “Nesse caso, é importante que 
a empresa homologue o pedido no sindicato o quanto 
antes, para que não haj a riscos de um processo futuro, 
e para que fique provado que não houve coação com 
o objetivo de obrigar o empregado a se desligar”, diz 
Rafael Tonassi Souto, coordenador da pós-gradua
ção em Direito e Processo do Trabalho do Ibmec/RJ. 
No caso do desligamento voluntário, o funcionário é 
obrigado a cumprir o aviso prévio. Ele terá direito a re
ceber saldo de salário, 13º salário proporcional, férias 
proporcionais e férias vencidas. Mas não poderá sa
car o FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Servi
ço) nem terá acesso ao seguro-desemprego.

A demissão mais comum é aquela sem justa cau
sa “Ao contrário do que acontece em outros países, a 
lei brasileira não exige justificativas para as rescisões 
decididas pelo empregador”, diz Souto. Nesse tipo de 
dispensa, a empresa deve pagar ao funcionário o saldo 
de salário referente aos dias trabalhados naquele mês, 
aviso prévio, férias vencidas e proporcionais, abono 
constitucional de 1/3 sobre férias vencidas e propor
cionais, 13º proporcional aos meses trabalhados no

ano e multa de 40% sobre o saldo do FGTS. O empre
gado terá direito ainda a resgatar os depósitos do fun
do e ao seguro-desemprego. “Verifique as convenções 
coletivas para levantar eventuais pagamentos adicio
nais”, diz Luís Antônio Ferraz Mendes, sócio-coorde- 
nador da área trabalhista do escritório Pinheiro Neto 
Advogados. O pagamento deverá ocorrer at o primei
ro dia útil após o término do contrato — ou, quando 
ficar estabelecida a dispensa do aviso prévio, até o dé
cimo dia a partir da data da notificação.

Quem decide demitir por justa causa precisa se cer
car de cuidados—essa é a modalidade que costuma dar 
mais dor de cabeça aos empregadores. “É a forma mais 
complexa de demissão”, diz Mendes. Quando esse tipo 
de desligamento ocorre, o demitido recebe o saldo de sa
lário e férias vencidas, mas não tem direito a aviso prévio, 
proporcional de férias ou de 13º. Também não pode res
gatar os depósitos do FGTS ou ter acesso ao seguro-de- 
semprego. O pagamento das verbas rescisórias tem de 
ocorrer até o décimo dia depois da data da demissão. A 
empresa não deve anotar na carteira de trabalho do fun
cionário o motivo da dispensa—essa atitude poderá ser 
objeto de eventual ação trabalhista por dano moral.

Para que a dispensa por justa causa seja possível, 
é preciso que o empregado tenha cometido uma ou
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mais das faltas graves previstas no artigo 482 da 
CLT (Consolidação das Leis do Trabalho). A lista 
pode incluir desde ato de improbidade até indis
ciplina e insubordinação. Também motivam justa 
causa a negociação habitual por conta própria (do 
funcionário com um cliente da empresa, em para
lelo), abandono de emprego e ato de violência con
tra chefe ou colega (confira a tabela acima).

É bom lembrar que cabe ao empregador a res
ponsabilidade de provar a falta grave em juízo. 
Caso contrário, o empregado, ao ingressar com 
uma ação trabalhista, poderá reverter a dispensa 
por justa causa e receber a diferença das verbas 
não pagas. As provas podem incluir documentos

(e-mails, contratos, exame de corpo de delito), 
exames grafotécnicos (que comprovam a veraci
dade de uma assinatura), imagens de câmeras de 
segurança e depoimentos de testemunhas.

Ao detectar uma das faltas graves descritas na 
CLT, o empregador deve rescindir o contrato ra
pidamente. A demora pode levar ao que a juris
prudência entende como perdão tácito. Para que 
isso não aconteça, os especialistas recomendam 
que as empresas adotem a prática de advertên
cias e suspensões, antes de recorrer a medidas 
extremas. “Esses procedimentos podem ser usa
dos como provas em juízo e é importante que se
jam documentados”, diz Mendes.
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Caixa de texto
Fonte: Pequenas Empresas & Grandes Negócios, São Paulo, n. 290, p. 90-94, mar. 2013.




