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Quais os Diferentes
Tipos de Empresas?

São muitos os tipos de
empresas no Brasil. Cada
um deles possui regras,
vantagens e desvantagens
distintas.

E nessa aula, vamos
aprender sobre o
mundo corporativo

Quais os Diferentes
Tipos de Empresas?
Sociedade Empresária Limitada (Ltda)

Para muitos donos de negócios, a
Sociedade Empresária Limitada
(Ltda) é a escolha mais
interessante. Tudo isso porque,
como o próprio nome já adianta,
é possível atuar com sócios. Aliás,
esses têm o mesmo papel e
poder de decisão do dono.

Além disso, podem sair e entrar da
sociedade quando quiserem. Outro
ponto que chama atenção é a
limitação quanto ao capital social da
empresa. É claro que a gente torce
para que isso não aconteça, mas, se
a empresa ficar em dívida, por
exemplo, os bens pessoais dos
sócios não entram como pagamento
das pendências.

Quais os Diferentes
Tipos de Empresas?
Empresa Individual de Responsabilidade Limitada
(Eireli)
Ao contrário do caso
anterior, no tipo de empresa
EIRELI, a atuação do
empresário é singular, ou
seja, não dá para ter
sócios. Também existe a
exigência do capital social
ser equivalente a 100
salários mínimos, ao menos.

Nesse caso, há ainda a
separação patrimonial (o
capital da empresa fica
separado do capital da
pessoa física).

Quais os Diferentes
Tipos de Empresas?
Empresa Individual
Uma possibilidade para quem deseja
atuar sozinho, sem sociedade. Mas,
atenção: essa modalidade impõe que o
empresário responda tanto com seu
patrimônio profissional como pessoal,
caso tenha dívidas. Vale ressaltar,
também, que não dá para trabalhar
como empreendedor intelectual, nessa
situação.

EMPRESA
INDIVIDUAL

Por exemplo, um médico que
atende por conta própria não
pode usar essa modalidade.
Agora, se ele escolher abrir
um hospital, que terá entrega
de produtos e serviços, aí,
sim, é permitido usar o
modelo Empresa Individual.

Quais os Diferentes
Tipos de Empresas?
Microempreendedor Individual (MEI)

O
Microempreendedor
Individual (MEI)
também é muito
comum no Brasil.

O MEI pode ser aberto de
forma rápida e gratuita, sem
burocracias.
Mas, essa modalidade também
tem suas limitações, por
exemplo, só é viável ter até um
funcionário, e o faturamento
anual não pode ultrapassar R$
81 mil.

Quais os Diferentes
Tipos de Empresas?
Sociedade Simples (SS)

Na Sociedade Simples, o
empreendedor pode vender
seus serviços, inclusive, os de
natureza intelectual. Dentro
desse tipo de empresa,
também é permitido ter dois
ou mais sócios. Aliás, os
parceiros profissionais podem
se enquadrar no segmentos:

SOCIEDADE
SIMPLES

1. Sociedade Simples Limitada
— com separação de bens
pessoais e patrimoniais (o
capital físico também não pode
ser tomado em caso de dívidas).
2. Sociedade Simples Pura —
sem separação de bens pessoais
e patrimoniais.

Quais os Diferentes
Tipos de Empresas?
Sociedade Anônima (SA)
É o tipo de empresa em que os
sócios
compartilham
o
patrimônio por meio de ações e,
dessa forma, estas podem ser
vendidas ou compradas.
O modelo anônimo também
contempla duas modalidades
sobre as ações:

Capital Fechado — venda
das ações somente para
sócios do próprio negócio
ou, ainda, para outros
parceiros.
Capital
Aberto
—
comercialização das ações
na bolsa de valores.

DRESS CODE
 O QUE É DRESS CODE?
 QUAL A IMPORTÂNCIA DO DRESS CODE?
 PRINCIPAIS TIPOS DE DRESS CODE

O QUE É DRESS CODE?

Dress code é uma expressão
estrangeira muito conhecida
no Brasil, mas nem sempre é
completamente entendida.
Mas entender qual diferença
ele faz para sua marca e
definir por qual você vai
optar é fundamental.

Existe, ainda, uma tendência e
discussão sobre o no dress code.
Ele aparece até mesmo como
benefício em algumas vagas de
emprego. A ausência das regras
sobre roupas no trabalho tem
impacto na imagem empresarial
também,
em
como
os
colaboradores se apresentam e
até em como se sentem.

O QUE É DRESS CODE?

A tradução de dress code é
código de vestimenta. Então,
é um conjunto de regras ou
orientações com o objetivo
de orientar as pessoas sobre
como se vestir da maneira
mais adequada para cada
ocasião ou ambiente.

Não significa que são
apenas trajes formais e
rígidos. Essa ideia está
muito relacionada aos dress
codes de eventos sociais,
como festas de formatura,
coquetéis e casamentos.

O QUE É DRESS CODE?
Empresarial

O dress code empresarial nada mais é
que o conjunto de regras para as
pessoas se vestirem da forma mais
adequada no ambiente de trabalho.
Pode ser associada a peças fornecidas
total ou parcialmente para o
funcionário
ou
não.
Algumas
empresas orientam o time com
manuais de estilo, palestras e outros
materiais.

Em outras, a adequação ao
dress code fica a cargo de
cada pessoa, o que pode
ocasionar erros do ponto de
vista de imagem empresarial,
já que todo colaborador
contribui com a construção
da marca.

QUAL A IMPORTÂNCIA DO
DRESS CODE?
O dress code empresarial é um
facilitador para as pessoas. Ele
orienta como ela deve se vestir no
ambiente de trabalho. Dessa forma,
ela se sente mais confortável quando
há um código de vestimenta. Para ser
uma estratégia interessante para o
time, a empresa deve ter o cuidado
de orientar a equipe e pensar em
peças alinhadas ao seu público
interno

Ter um código de vestimenta
para sua empresa também
contribui com a construção da
imagem que você deseja
transmitir para seus clientes,
fornecedores e todos os
outros públicos da sua
organização.

PRINCIPAIS TIPOS DE
DRESS CODE

Assim como nos convites de
eventos, as empresas
também têm classificações de
dress code. Aqui, vamos falar
dos principais, mas existem
outras.

1. Formal
Caracterizado pela predominância das
peças formais como camisas, calças de
alfaiataria, vestidos e conjuntos de blusa e
saia sociais, sapatos sociais, blazers.
Cores discretas também compõem o dress
code formal. É muito usado por empresas
de advocacia, economia e outras com
atuações burocráticas, com muita relação
com legislações e regras.

PRINCIPAIS TIPOS DE
DRESS CODE
2. Semiformal
O dress code semiformal é o formal
com um leve afrouxamento. Além de
camisas sociais, esse estilo admite
blusas polo, calças jeans de lavagem
mais escura, mais cores e acessórios
menos formais. Além dos sapatos,
sapatênis é permitido.
É um dress code muito usado
por contabilidades.

PRINCIPAIS TIPOS DE
DRESS CODE
3. Casual
É um estilo mais descontraído,
minimalista. Permite uso de tênis,
sapatilhas e outros tipos de calçados. O
jeans é bem-vindo, assim como mais
cores e camisetas de malha. É um dress
code mais versátil. A maior parte dos
colaboradores da W3 aderem a esse
estilo, já que na fábrica há liberdade
com o fornecimento de diferentes tipos
de uniformes: sociais, malha e polo.

PRINCIPAIS TIPOS DE
DRESS CODE

4. Criativo
Estampas criativas, modelagens
diferentes das tradicionais, cores.
Essas são três características
fortes do dress code criativo. É
predominante em empresas de
tecnologia, moda, publicidade e
voltadas para as artes.
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 QUAL O MELHOR TIPO DE EMPRESA
PARA NEGÓCIO DE FAMÍLIA?
 CULTURA DE EMPRESA FAMILIAR
 QUAIS AS VANTAGENS DE UMA
EMPRESA FAMILIAR?

O QUE É EMPRESA FAMILIAR?

A
empresa
familiar
é
o
empreendimento em que os donos e
funcionários do negócio fazem parte de
uma
mesma
família.
Consequentemente, o patrimônio e a
renda dos colaboradores são vinculados
aos do estabelecimento.

Diferentemente dos demais tipos de negócio, o
que ocorre nesse caso é que os postos de
trabalho, principalmente os de gestores e
diretores (que envolvem tomada de decisão) são
preenchidos por pessoas de confiança, que fazem
parte da família. Um bom ponto de partida é
entender como funciona, os riscos e vantagens de
ter e administrar uma empresa familiar.

QUAL O MELHOR TIPO DE EMPRESA
PARA NEGÓCIO DE FAMÍLIA?
1. Empresa familiar
tradicional
São consideradas as mais
comuns em um negócio de
família. Em regra, elas
possuem capital fechado e o
controle administrativo e
financeiro
é
feito
exclusivamente por familiares.
São empresas com maior
controle dos proprietários e
consideradas
de
pouca
transparência.

2. Empresa de trabalho
familiar
Esse tipo de empresa familiar é
muito semelhante ao anterior.
Seu critério considera a
combinação entre propriedade
e gestão. Dessa forma, os
membros da gestão da
empresa são sempre da família,
de modo que os filhos ou
parentes de grau mais próximo
ao
do
fundador
são
incentivados a trabalharem
nela.

3. Empresa de administração
familiar
Também é parecida com o
tipo anterior e o tradicional.
Porém, a principal diferença
dessa empresa familiar é que,
embora todos os membros
exerçam controle sobre o
negócio, aqueles que ocupam
as funções de gestão são
capacitados para isso.

QUAL O MELHOR TIPO DE EMPRESA
PARA NEGÓCIO DE FAMÍLIA?
4. Empresa familiar híbrida
Nesse caso, a empresa familiar apresenta
um pouco mais de abertura em relação
aos tipos de empresas familiares
anteriores. Assim, o capital é aberto, o
controle é exercido pela família, mas
existe
a
presença
de
gestores
profissionais,
que
não
sejam
necessariamente da família, em cargos de
direção. Exatamente por isso elas são
consideradas
um
pouco
mais
transparentes e profissionais.

5. Empresa de influência familiar ou de
investimento
Nesse caso, a maior parte do controle das
ações da empresa é atribuído a terceiros,
embora os familiares mantenham o
controle estratégico da organização. Isto
é, pode ser que os membros da família
não participem da administração da
empresa, mesmo que possuam o maior
controle sobre ela. Esse modelo é
também considerado mais transparente e
profissional.

CULTURA DE EMPRESA FAMILIAR

Dentro de um negócio de
família, a cultura e o clima
organizacional
estão
diretamente relacionados à
missão, visão e valores da
empresa,
influenciando
consideravelmente no seu modo
de gestão. No empreendimento
familiar, os principais tipos
encontrados nesse sentido são:

1. Cultura paternalista
Tipo muito comum no Brasil, mantém as
relações de subordinação organizadas
hierarquicamente e com certa rigidez.
Dessa forma, as lideranças são sempre
exercidas por membros da família, que
são totais detentores de poder e
tomadores de decisão. Isso independe
da
qualificação.
Portanto,
os
colaboradores não têm espaço para
questionamentos
ou
participação,
apenas obedecem ordens.

CULTURA DE EMPRESA FAMILIAR

2. Cultura Laissez-faire
Nessa cultura mantém-se a relação
de hierarquia e o poder dos
familiares para as decisões
estratégicas (liberalismo
econômico). Porém, os
colaboradores são considerados de
confiança e podem decidir sobre
os meios para alcançar os
objetivos da empresa.

3. Cultura participativa
Nessa cultura os membros da
família não são tratados de
maneira diferenciada. Por
isso, há abertura para
participação dos
colaboradores e os interesses
do grupo são os norteadores
do negócio.

4. Cultura profissional
Nessa cultura, a
profissionalização da gestão
e demais funções é um
cerne da empresa. Portanto,
o envolvimento da família
pode ser apenas indireto.

QUAIS AS VANTAGENS DE UMA
EMPRESA FAMILIAR?

Ter uma empresa familiar
para muitos pode ser uma
dor de cabeça, mas se a
família tem um propósito
em comum, podem
crescer juntos e
desenvolver o negócio.

Interesses comuns.
Confiança mútua

e

autoridade

definida e reconhecida.
Facilidade na transmissão da
informação.
Flexibilidade de processos.
Projetos a longo prazo.
Permanência da cultura e dos
valores:
Maior dedicação e envolvimento
pessoal.

MULTINACIONAL

MULTINACIONAL
Uma empresa multinacional é
caracterizada por ter sua
matriz em um determinado
país e atuar no mercado de
outros países. Sua origem é do
final do século XIX, porém, a
atuação dessas empresas no
mercado
mundial
se
intensificou após a Segunda
Guerra Mundial, ou seja, a
partir de 1945.

O principal objetivo das empresas
multinacionais é instalar filiais em
outros países com o intuito de
obter máxima lucratividade, os
fatores que contribuem para a
construção de filiais são: isenção
de impostos, amplo mercado
consumidor,
infraestrutura,
matéria-prima, energia e mão de
obra barata.

MULTINACIONAL
A instalação de uma filial em países em
desenvolvimento ocorre, na maioria das
vezes, através de beneficios do governo
(doação de terreno e isenção de
impostos). Nos locais onde ocorre a
construção de uma filial há geração de
empregos e desenvolvimento industrial.
No entanto, os lucros obtidos por essas
empresas são destinados à contrução de
novas filiais em outros locais, e uma
parte vai para a matriz localizada no país
de origem.

O processo de globalização
contribuiu bastante para a atuação
das empresas multinacionais, pois
proporcionou
condições
de
telecomunicação e transporte,
elementos essenciais para a
atuação dessas empresas em
escala mundial.

NURAP
ÓTIMA SEMANA
PARA VOCÊS E
ATÉ SEMANA QUE
VEM.

PEDAGÓGICO: pedaogico@nurap.org.br - (11) 2344-2477/2465
SAAP: saap@nurap.org.br - (11) 2344-2483/2434/2453 ou (11) 94719-5084
PSICOLOGIA: psicologia@nurap.org.br - (11) 2344-2467
RH: rh@nurap.org.br - (11) 2344-2423/2465/2426

