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No fi nal de 2014 foram lançadas duas pesquisas internacionais que reafi rmaram dois pontos: a importância 
do setor e o crescimento do interesse que a empresa familiar começa a despertar na mídia e no público em 
geral. Isso demonstra que este é o momento propício para relançarmos a nossa Revista Empresa Familiar. 
Trimestralmente, pretendemos fazer chegar aos proprietários de empresas familiares informações, 
entrevistas, notícias e artigos que possam nos tornar referência no assunto. 

Nesta edição, trazemos matéria de capa sobre o setor e o interesse despertado na  Fiesp – Federação 
das Indústrias do Estado de São Paulo, que promoveu em 2014 palestras em vários dos sindicatos ligados 
à associação. Também temos entrevistas de presidentes de três importantes sindicatos sobre o assunto 
empresas familiares e a forma como ele é tratado entre seus associados.

Devido à importância do herdeiro na empresa familiar, criamos a seção A Visão do Herdeiro, que vai 
mostrar pessoas que assumiram os negócios da família. O tema é inédito nas publicações dirigidas às 
empresas familiares, mas muito importante. Afi nal, assumir o poder exige muito preparo e dedicação 
para que o sonho do fundador não se torne um pesadelo familiar.

Artigos sobre sucessão, importância do setor, informações tributárias, gestão de RH e outras notícias de 
interesse do empresário familiar estão na nossa publicação.

Esperamos que a edição que chega agora às suas mãos seja a primeira de uma série que visa informar, 
auxiliar e reafi rmar a força das empresas familiares em nosso país.

Boa leitura!

Eunice Di Giaimo Dornelles
Editora

caRta do editoR

veja nesta edição

Empresa Familiar é uma publicação trimestral da Ricca & Associados Consultoria e Treinamento.
Av. Paulista 2001 - 3o andar - cjs 302/303 - São Paulo (SP). Tel. (11) 3284-5510. E-mail: diretoria@empresafamiliar.com.br. 
Editora: Eunice Di Giaimo Dornelles (eg-dornelles@uol.com.br). Produção: Editora CLA Cultural Ltda.
As opiniões expressas nos artigos assinados são de responsabilidade exclusiva de seus autores, não representando a opinião 
da Revista ou de seus editores.
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capa

EmprEsa Familiar: 
Força Econômica 
Em constantE crEscimEnto 

As companhias familiares de 
grande porte são as mais con-
fiáveis na análise dos consu-
midores brasileiros. Em de-
zembro de 2014, a empresa 
de relações públicas Edelman 
realizou uma pesquisa sobre 
o assunto. No Brasil 80% afir-
maram acreditar nos grupos 
familiares, enquanto a média 
global é de 73%. 

Apenas a China, entre todos 
os países participantes da pes-
quisa, apresentou uma maior 
confiança nas companhias de 
capital aberto do que nas fa-

Mesmo em ano de 
economia estagnada, como 
2014, as empresas familiares 
destacaram-se: a grande 
maioria dessas empresas 
registrou crescimento 
nos últimos 12 meses e 
a previsão é manter este 
crescimento nos próximos 
cinco anos.

miliares de grande porte: 83% 
contra 80%.

Segundo os entrevistados, 
12 mil pessoas em doze paí-
ses, alto desempenho e maior 
preocupação com as comu-
nidades tornam as familiares 
mais confiáveis, de acordo com 
o relatório da Edelman. 

As pessoas ouvidas também 
apontaram que creem mais 
nos fundadores das empresas 
do que em seus sucessores: 
69% afirmaram acreditar nos 
donos das grandes compa-
nhias e 54%, na geração se-
guinte. 

Falta planejamento

Apesar desse resultado bastan-
te positivo, poucas empresas 
tem um plano de sucessão bem 
estruturado e documentado. 

Com mais de vinte anos de ex-
periência ajudando a resolver 
conflitos internos e de suces-

são nas empresas familiares, o 
consultor Domingos Ricca, da 
Ricca & Associados, afirma que 
“embora a cultura das organi-
zações familiares seja forte e 
de grande impacto junto àque-
les que atuam na empresa, ou 
mesmo diante da comunidade 
onde o empreendimento está 
inserido, há que se estabelecer 
estratégias que possam man-
ter os negócios sólidos para as 
gerações futuras”.

Ricca explica que “o dilema 
das empresas familiares está 
calcado no processo sucessó-
rio. A partir do momento em 
que um casal constitui uma fa-
mília e tem um filho, cria-se a 
figura da herança e do herdei-
ro”. 

Segundo o consultor, um dos 
problemas da sucessão, inde-
pendentemente do segmento 
de atuação, é que dificilmen-
te uma empresa cresce no rit-
mo da família que a controla. 
“Se dois irmãos fundadores de 
um negócio bem-sucedido ti-

Domingos ricca, da Ricca & associados: 

“há necessidade, duRante o pRocesso 
sucessóRio, de pRomoção do ajuste 
de papéis, tendo como ponto centRal 
a tRansfeRência de expeRiência, de 
lideRança e autoRidade, além de podeR 
paRa a tomada de decisões”.
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verem cada um quatro filhos 
e seus descendentes mantive-
rem o ritmo de reprodução, a 
quarta geração contará com 
tantos integrantes que ficará 
inviável manter todos na em-
presa”, explica.

Fiesp atenta ao assunto 

As dificuldades deste tipo de 
empresa não passaram desper-
cebidas pela Federação das In-
dústrias do Estado de São Pau-
lo (Fiesp) que identificou, em 
muitos associados, algum tipo 
de problema nesse sentido.

“Sabemos que, no Brasil, a 
grande maioria das empresas 
são familiares. Nossa experiên-
cia indica que a primeira gera-
ção constrói, a segunda já traz 
algum conflito e a terceira, 
normalmente, apresenta gran-
des problemas de gestão, com-
prometendo a própria pereni-
dade da organização”, destaca 
Paulo Henrique Schoueri, dire-
tor titular da Central de Ser-
viços da Fiesp e presidente do 
Sietex, Sindicato da Indústria 
de Especialidades Têxteis do 
Estado de São Paulo.

“Exatamente por detectar esse 
tipo de anomalia, a direção da 
Fiesp entrou em contato com 
seus sindicatos afiliados para 
amenizar esse tipo de confli-
to. Uma das maneiras encon-
tradas foi promover palestras, 
onde a maioria dos empresá-
rios se identifica com a colo-
cação do palestrante, partindo 
para a tentativa de melhoria 
da gestão de sua empresa, o 
que significa permanecer no 
mercado com uma gestão mo-
derna e competente, superan-
do os problemas familiares”, 
explica Schoueri. 

Para garantir a transparência 

das ações e inserir os herdeiros 
nos processos empresariais, faz-
se necessária a implantação de 
um Conselho de Administração 
(discutir a empresa, dentro da 
empresa) para que familiares 
tomem ciência da condução 
dos negócios e definam as es-
tratégias organizacionais.

Domingos Ricca diz que “há 
necessidade, durante o proces-
so sucessório, de promoção do 
ajuste de papéis, tendo como 
ponto central a transferência 
de experiência, de liderança 
e autoridade, além de poder 
para a tomada de decisões”.

O diretor da Fiesp concorda 

com essa afirmação: “o Brasil 
está vivendo um momento di-
fícil, os setores da economia 
vêm encolhendo. Quanto mais 
‘apertada’ fica a situação, mais 
importante é uma boa gestão. 
A visão geral trazida por um 
especialista, neste caso, pode 
ampliar o negócio e eliminar 
problemas internos que, mui-
tas vezes, são o maior entrave 
ao crescimento.” 

Segundo Paulo Henrique Schou-
eri, a preocupação da Fiesp, ao 
firmar convênio para essas pa-
lestras, foi trazer ao associado 
uma visão moderna de gestão 
para as empresas familiares. 
“Isso se torna mais importan-
te ainda pelo momento vivido 
pela nossa economia. Dizemos 
que os problemas das empresas 
familiares são muito parecidos, 
na maioria das vezes só muda o 
sobrenome”, finaliza.  

Os pilares da empresa familiar

Domingos Ricca afirma que a 
identidade de uma empresa 
familiar está pautada em qua-
tro pilares, que foram adota-
dos pelo fundador no início 
do negócio: Palavra/Credibili-
dade; Perseverança; Carisma/
Liderança; e Cultura.

De acordo com ele, “a conti-
nuidade deve acontecer com o 
planejamento sucessório, além 
de inclusão de ações de gover-
nança corporativa, sendo este 
um instrumento de profissio-
nalização e de transparência, 
que permite a redução dos 
conflitos entre parentes. É um 
sistema de regras de natureza 
procedimental, de cunho ético 
e moral, cuja finalidade é au-
mentar o valor da sociedade, 
facilitar o acesso ao capital e 
contribuir para a sua continui-
dade empresarial”.

paulo HEnriquE 
scHouEri, da fiesp: 
“nossa expeRiência 
indica que a pRimeiRa 
geRação constRói, 
a segunda já tRaz 
algum conflito 
e a teRceiRa, 
noRmalmente, 
apResenta gRandes 
pRoblemas de gestão, 
compRometendo a 
pRópRia peRenidade da 
oRganização”.

capa
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pesquisa

o quE a pEsquisa rEvEla

•	  9,1% das empresas possuem acordos de só-
cios/acionistas;

•	 32,6% das empresas contam com normas 
e procedimentos que regulam a prestação 
de contas entre os sócios e familiares; 

•	 47,1% das empresas possuem um sucessor 
qualificado para assumir o comando;

•	  42,2% das empresas que não contam com 
sucessor na família estão preparadas para 
aceitar um executivo no comando;

•	  61,9% das empresas têm a intenção de for-
mar um Conselho de Administração para as 
futuras gerações;

•	 30,6% das empresas consideram muito im-
portante um Programa de Qualificação para 
Sucessores, para ações a curto prazo, en-
quanto 45,9% consideram importante para 
ações a médio prazo;

•	 Em relação à perpetuação da empresa, os as-
pectos vistos como mais importantes foram:

     - Palavra/credibilidade – 26,2%
     - Perseverança – 9,5%
     - Carisma/liderança – 13,1%
     - Cultura – 13,1%
     - Todas as opções acima – 52,4%

•	  36,5% das empresas contam com regras 
para a entrada de parentes; 

•	  90,4% consideram fundamental a presença 
do fundador no processo sucessório 

•	  Em 77,5% das empresas, a família está dis-
posta a vivenciar um processo de sucessão 
familiar;

•	  82,4% das empresas têm a preocupação de 
transferir seus valores/cultura aos seus co-
laboradores. 

Pesquisa realizada pela consultoria Ricca & As-
sociados com 100 empresas familiares brasilei-
ras, a partir de entrevistas com seus executivos, 
mostram que muitas delas ainda precisam se 
preparar melhor para a sucessão. O universo 
pesquisado é bastante variado, incluindo em-
presas de diversos portes, segmentos e tempos 
de atuação no mercado. 

Veja nesta página algumas das principais con-
clusões dessa pesquisa, assim como – nos gráfi-
cos – alguns dados sobre o perfil das empresas 
participantes.

conHEcEnDo o pErFil Das 
EmprEsas FamiliarEs no Brasil
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sinDicatos patronais Falam 
soBrE EmprEsas FamiliarEs

Presidentes de Sindicatos Patronais de diversos setores da economia conversam com 
a Revista Empresa Familiar sobre esse segmento empresarial que, segundo dados de 
pesquisas, teve desempenho econômico superior à média em 2014.
Mas, embora apresentem lucratividade e sejam um dos pilares do setor econômico de 
nosso país, a maioria das empresas familiares ainda enfrenta problemas de sucessão 
familiar. Por causa disso, estes sindicatos promoveram palestras sobre o tema A Empresa 
Familiar. 

Existe algum estudo sobre a 
quantidade de associados que 
são empresas familiares no 
seu setor de atuação?

Levi Ceregato – No setor gráfi-
co, as empresas familiares são 
predominantes, consideran-
do que mais de 90% do total 
são de pequeno porte. Mesmo 
gráficas grandes, com perfil de 
multinacional, hoje objeto de 
fusões e aquisições com gru-
pos estrangeiros, têm seu nas-
cimento e desenvolvimento li-
gados à gestão familiar.

Recentemente, foram promo-
vidas palestras sobre o tema. 
Essa iniciativa foi da associa-
ção ou um pedido dos associa-
dos?

LC – Nossa entidade, no âm-
bito de seus grupos empresa-
riais, sempre promove pales-
tras, workshops e discussões 
técnicas sobre os distintos te-
mas, desafios e problemas do 
mercado. A gestão de empre-

lEvi cErEgato, prEsiDEntE Da aBigraF – associação 
BrasilEira Da inDústria gráFica

sas de pequeno porte, mi-
cro e médias faz parte desse 
universo temático. Portanto, 
incluem-se aqui as gráficas 
familiares.

O senhor acha importante 
que empresários estejam 
preparados para a sucessão 
familiar? 

LC – Com certeza. Tanto as-
sim, que no âmbito da Abi-
graf Regional São Paulo, 
há o Grupo Empresarial dos 
Jovens Empresários, muitos 
deles já sucessores e/ou her-
deiros ou em processo de 
transição. Por isso, o tema 
é um dos focos prioritários 
desse grupo. Tecnicamente, 
procuramos distinguir, nes-
ses encontros, a diferença 
entre sucessor e herdeiro. O 
importante é contribuirmos 
para o avanço dos processos 
sucessórios e/ou de aperfei-
çoamento da gestão nas em-
presas familiares.

A presença da empresa fa-
miliar na indústria gráfica 
é extremamente impor-
tante.  A Abigraf congrega 
mais de dois mil associa-
dos, que geraram cerca de 
218 mil empregos e fatura-
ram R$ 45 bilhões em 2013.

opinião
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José carlos Brigagão Do couto, prEsiDEntE Do 
sinDiFranca – sinD. Da inDústria DE calçaDos DE Franca

Existe algum estudo sobre 
a quantidade de associados 
que são empresas familiares?

José Carlos Brigagão do 
Couto – Ainda não, mas, no 
segundo mapeamento da 
cadeira produtiva de Franca, 
que será realizado em 2015, 
está previsto o levantamen-
to destes dados.

Recentemente, foram promo-
vidas palestras sobre o tema. 

Reunindo muitas pequenas 
empresas, o Sindifranca 
promoveu em 2014 pales-
tra sobre a Sucessão nas 
Empresas Familiares, visan-
do trazer aos associados 
informação sobre a suces-
são e a profissionalização 
na indústria familiar. 

O mercado de tintas e verni-
zes movimentou, em 2013, 
US$ 4,72 bilhões, com uma 
produção de 1,522 bilhões 
de litros. O setor emprega 
diretamente 19.490 pessoas 
no Estado de São Paulo e o 
número de empresas asso-
ciadas ao Sitivesp é de 56. 

Existe algum estudo sobre a 
quantidade de associados que 
são empresas familiares?

Narciso Moreira Preto - Não te-
mos este estudo. No nosso setor 
existem muitas empresas peque-
nas e, claro, algumas familiares.

empresários estejam prepa-
rados para a sucessão fami-
liar?

JCBC – Sim, é preciso um 
trabalho de conscientização 
e esclarecimento de sua im-
portância quanto ao futuro 
da empresa.

Existem problemas na hora 
da sucessão para os quais o 
sindicato é procurado?

JCBC  – Sim, existem proble-
mas e as pessoas não estão 
preparadas, fazem a suces-
são da forma que acham cor-
reto, e, na maioria das vezes, 
as empresas sucumbem. Não 
nos procuram para consultas 
e orientações, por isso a im-
portância da promoção de 
iniciativas para orientação 
sobre o assunto.

narciso morEira prEto, prEsiDEntE Do sitivEsp – 
sinDicato DE tintas E vErnizEs Do EstaDo DE são paulo

Essa iniciativa foi do Sindicato 
ou um pedido dos associados?

JCBC  – Esta iniciativa foi do 
Sindifranca, no Congresso or-
ganizado pela ACIF.

O senhor acha importante que 

Recentemente, foram promo-
vidas palestras sobre o tema. 
Essa iniciativa foi do Sindicato 
ou um pedido dos associados?

NMP - Foi uma iniciativa do 
Sindicato, porque achamos 
que o tema é muito importan-
te para as empresas familiares.

O senhor acha importante que 
empresários estejam prepara-
dos para a sucessão familiar?

NMP - Com certeza é muito 
importante, para que a em-
presa não tenha problemas no 
futuro.
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gestão de pessoas

a importância 
Da gEstão DE pEssoas
nas EmprEsas FamiliarEs

Nas empresas familiares, a for-
ma de administração de pes-
soas tem características muito 
próprias em virtude dos senti-
mentos que envolvem não so-
mente os membros da família, 
mas todos aqueles que se en-
quadram neste ambiente. 

Muitas vezes a proximidade do 
funcionário com o fundador ou 
com o gestor da empresa pode 
desaguar em relacionamentos 
paternalistas e sem o profis-
sionalismo necessário para a 
condução das atividades orga-
nizacionais. Isso sem falar nas 
relações entre parentes dentro 
da organização.

Assim, toda a forma de gestão 

de pessoas deve ser pensada e 
direcionada de maneira estra-
tégica, para que não haja de-
generação das relações e, con-
sequentemente, dos negócios.  

A área de Recursos Humanos 
é muito sensível às mudanças 
que ocorrem na organização, 
e por isto deve ser considerada 
como uma das vertentes para 
desenvolver as estratégias cor-
porativas, além de atuar em 
seu modelo operacional.

Porém, nem sempre é passa-
da esta imagem, seja na pró-
pria área de RH ou nas demais 
áreas. 

Isto é surpreendente quando se 

Sheila Madrid Saad

Consultora de RH e sócia diretora da Ricca 
& Associados Consultoria e Treinamento,  
empresa especializada em Governança 
Corporativa e Sucessão Familiar.

•	 diagnóstico e planejamento;

•	 recrutamento, seleção, análise e descrição de cargos;

•	 salários e benefícios;

•	 carreiras;

•	 saúde e segurança do trabalho;

•	 treinamento e desenvolvimento de pessoal;

•	 desenvolvimento e mudança organizacional;

•	 avaliação de desempenho; 

•	 relação com empregados. 

principais FErramEntas  
vinculaDas a rEcursos Humanos
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analisam as características do 
mercado em que estão imersas 
as empresas modernas, um am-
biente repleto de indefinições, 
incertezas, restrições, de amea-
ças e de oportunidades de toda 
espécie, onde as palavras-cha-
ve são competitividade e lon-
gevidade.

Independentemente de serem 
familiares ou não, as empresas 
mantêm um discurso que des-
taca a importância da área vol-
tada para gestão de pessoas, 
até porque “gente talentosa” 
faz parte de um ativo raro e di-
ficilmente imitável, o que tor-

na o capital humano um recur-
so altamente competitivo. 

Assim, reconhece-se que pes-
soas são geradoras de valor e 
não meros recursos, embora 
ainda se fale em Recursos Hu-
manos. 

As atividades vinculadas a Re-
cursos Humanos podem ser de-
finidas por meio das ferramen-
tas mostradas no quadro da 
página ao lado. 

As atividades podem ser rea-
lizadas por meio da operacio-
nalização das ferramentas de 

gestão de pessoas, mas devem 
ser planejadas e desenvolvidas 
estrategicamente, de forma a 
permitir que estejam vincula-
das aos objetivos gerais da or-
ganização. 

O papel do RH Estratégico é 
desenvolver e manter talentos. 
Isso permitirá que a empresa 
consiga alcançar suas metas e 
gere vantagem competitiva. 

Por isso, é fundamental que 
a equipe de RH tenha a visão 
estratégica do gestor do ne-
gócio. 
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case stoRY

DocEira aBElHuDa:
20 anos DE sucEsso no pará

A história da Doceira Abelhu-
da começa lá atrás, nos anos 
70, quando a família Barros da 
Silva sequer imaginava que os 
fantásticos dotes culinários da 
dona Inês iriam levar seus her-
deiros a instalarem em Belém 
uma doceria que hoje é sinôni-
mo de qualidade e gostosura.

Um dos irmãos, João Roberto, 
conta que nos anos 80 a famí-
lia mudou-se para Belém para 
que os filhos de Dona Inês e 
Seu João fizessem faculdade. 
João Roberto cursou a facul-
dade de náutica e tornou-se 
piloto de navio, fixando-se no 
Rio de Janeiro. A irmã Jana foi 
trabalhar na Varig e vivia em 
São Paulo.

A Abelhuda foi aberta em 
1995 formada pela sociedade 
de três irmãos, João Roberto, 
Jana e Jacqueline – a caçula, 

Segundo João Roberto 
Barros da Silva, a 
contratação de uma 
consultoria trouxe uma nova 
visão de profissionalismo 
e transparência, fatores 
essenciais para o sucesso da 
empresa familiar.

que até o ano 2000 adminis-
trou sozinha a empresa fami-
liar. 

A partir daí, com o crescimen-
to da doceria, João Roberto 
largou seu emprego na Pe-
trobrás e assumiu juntamente 
com Jacqueline a administra-
ção efetiva na sociedade. 

Em 2004, ele começou a perce-
ber que os equipamentos que 
utilizavam eram profissionais, 
mas que poderiam ser muito 
mais evoluídos tecnologica-
mente. “Comecei a frequentar 
feiras do setor em São Paulo, 
como a Fispal, Equipotel e  Fi-
pan e, com o aprimoramento 
vindo da participação nesses 
eventos, senti que a empresa 
necessitava não só de equipa-
mentos mais modernos, mas 
também era preciso avançar 
no treinamento da mão de 

obra e no meu próprio de-
senvolvimento como proprie-
tário”, afirma João Roberto. 
“Percebi que o conhecimento 
era fundamental se quisésse-
mos uma empresa moderna e 
com crescimento sólido”, con-
tinua.

O sócio afirma que o insight 
veio com a participação no I 
Congresso Nacional de Empre-
sas Familiares, promovido pela 
Ricca & Associados em 2007. 
“A profissionalização é o úni-
co caminho a ser seguido pela 
empresa familiar que quer 
crescer e superar os obstáculos 
que advém do próprio fato de 
ser administrada por paren-
tes”, conta o executivo.

“Costumo dizer que tivemos 
todos os problemas e as vanta-
gens de uma empresa familiar. 
Como a maioria, acreditáva-
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mos que o fato de sermos pa-
rentes nos liberava de acordos 
escritos e contratos. Acháva-
mos que o consenso seria na-
tural, o que não aconteceu e 
culminou com a saída da Jana 
da sociedade”. Após um longo 
“namoro”, a consultoria foi 
contratada.

A primeira coisa a ser trabalha-
da, segundo o diretor, foi o ex-
cesso de confiança. “Como so-
mos irmãos, temos a tendência 
de acreditar que documentos, 
papéis, regras são desneces-
sários. Nada mais enganoso. 
Justamente por ser família, 
torna-se imperioso o estabele-
cimento de normas, assim, um 
não ‘avança’ na área do outro, 
evitando desentendimentos 
que a princípio são relevados, 
mas com o tempo, tornam-se 
barreiras graves, justamente 
por não terem sido adequa-
damente resolvidos. Devemos 
incentivar os procedimentos 
saudáveis e isso é possível com 
a adoção de processos escritos 
e profissionais”.

A consultoria deixou claro 
que devemos eliminar o cha-
mado “império da vontade”. 
“Como somos proprietários e 
parentes, deixamos que a von-
tade pessoal prevaleça, muitas 
vezes em detrimento do pro-

gresso da empresa. 
Uma das lições foi o 
restabelecimento da 
‘vontade do fundador’ 
que, apesar de sermos 
nós mesmos, havia se 
desgastado e por ve-
zes esquecida, porém 
ela, ‘a vontade do 
fundador’,  sempre desejava 
o melhor para a saúde da em-
presa. Isso só foi possível com 
o estabelecimento de diretri-
zes, como o Acordo de Sócios, 
onde foram acordadas regras 
claras para impedir o avanço 
da mudança da vontade pes-
soal.”

Outro fator determinante tra-
zido pela consultoria, segundo 
João Roberto, foi a adoção de 
transparência e correção na 
área fiscal. “Por meio da ação 
da consultoria, fomos nos ajus-
tando à transparência, pois ti-
vemos todo um aprendizado, 
em nossa maneira de agir em 
termos fiscais, tudo isso faz 
parte de uma nova conduta 
profissional entre os familia-
res”.

Também foi criado um plano 
de carreira para os funcioná-
rios. Existia uma distorção ge-
rada por gratificações que, às 
vezes, causavam embaraços, 
pois dois colaboradores exer-

cendo a mesma função rece-
biam salários diferentes por 
causa do tempo de trabalho. 

O executivo explica que isso 
acabou. “Com a implantação 
de metas e plano de carreira, 
o funcionário está muito mais 
motivado; sabe que será reco-
nhecido pela sua dedicação e 
competência, mais uma atitu-
de profissional e transparente 
adotada pela nossa empresa”.

Todas essas ações implemen-
tadas já mostraram aos sócios 
as vantagens da parceria com 
a consultoria especializada em 
empresas familiares.

“Nos anos 2011, 2012 e 2013 
tivemos um crescimento de 
15%, bastante significativo. 
Para nossa surpresa, no ano de 
2014, em que o Brasil se quei-
xava da crise, nossa expansão 
foi de 20%, mostrando que 
estamos trilhando o caminho 
certo”, comemora João Rober-
to Barros da Silva.
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sucessão e goveRnança coRpoRativa

os pilarEs Da EmprEsa 
Familiar: quEstõEs EssEnciais 
para uma Boa sucEssão

Sem dúvida, a figura mais im-
portante da empresa familiar 
é o fundador. O pai, o avô, 
aquele que desenvolveu e con-
cretizou o negócio e que, de-
finitivamente, é exemplo a ser 
seguido pelos familiares. 

O fundador cria a empresa a 
partir de um sonho pessoal e 
chega ao fim da vida com di-
ficuldade de compartilhar seus 
valores e sonhos com a segun-
da geração. 

Alguns empreendedores se 
frus tram por não conseguirem 
repassar seus projetos a seus 
herdeiros. Assim, a passagem 
da gestão de uma geração para 
outra não trará  a continuidade 
idealizada pelo fundador. 

O filho que gerir a empresa 
deverá assumir claramente os 
valores da família, que nor-
malmente são: trabalho duro, 
comprometimento com o su-
cesso do negócio, disposição 
para se sacrificar ao cliente, 
confiança dos familiares.

A identidade de uma empresa 
familiar, portanto, está pauta-
da em quatro pilares, que fo-
ram adotados pelo fundador 
no início do negócio: 

•	 Palavra /Credibilidade;

•	 Perseverança;

•	 Carisma / Liderança;

•	 Cultura.

Duas questões podem fazer 
com que as empresas fami-
liares sobrevivam e se man-
tenham saudáveis por longo 
prazo:

•	 A empresa deve ser tratada 
como empresa, sem fazer 
aflorar nas dependências 
da organização conversas 
e discussões inerentes à 
família. Esse assunto deve 
estar restrito ao âmbito 
familiar, sem que haja  in-
terferência nos problemas 
profissionais, pois isso po-
derá dissolver a solidez 
desta relação. A proprieda-
de deve ser respeitada, pois 
conflitos sérios que possam 
rachar a família também 
podem fragmentar o pa-
trimônio que levou muito 
tempo e esforço para ser 
construído. 

•	 As mudanças sempre ocor-
rem. Entendendo isso, é 
possível observar que a 
empresa de ontem pode 
não se adaptar ao mercado 
atual. 

Implementar valores e uma 
mentalidade desenvolvimen-
tista faz com que as pessoas 
sejam mais flexíveis interna e 
externamente e mantenham 
um grau de adaptabilidade 
crucial para a perpetuação dos 
negócios.

Portanto, para manter a con-
tinuidade dos negócios de fa-
mília é necessário determinar 

Domingos Ricca

Sócio-diretor da Ricca & Associados 
Consultoria e Treinamento, empresa
especializada em Governança Corporativa
e Sucessão Familiar, e diretor da Revista
Empresa Familiar. É autor de vários livros
na área de Sucessão Familiar.
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regras de conduta corporativa, 
além de promover a formação 
de sucessores que tenham o 
perfil do cargo a ser assumido, 
bem como vínculo com a cul-
tura organizacional. 

Na condução dos processos de 
sucessão, o desenvolvimen-
to dos sucessores é muito im-
portante, pois a transferência 
bem-sucedida dos pilares que 
sustentaram e fortaleceram os 
negócios da família depende 
do preparo adequado daque-
les que assumirão a empresa.

Só haverá eficácia no processo 
de sucessão quando a orga-
nização entender que o que 
manteve esta empresa sólida 
e estabelecida no mercado foi 
sua cultura, os padrões de ati-
vidades empresariais que con-
solidaram a organização com 
um diferencial no mercado e, 
fundamentalmente, o carisma 
do fundador. 

A cultura organizacional é um 
conjunto de posicionamentos 
que se traduz em seus valores 
ou crenças fundamentais e em 
sua postura diante de funcio-
nários, do mercado e da comu-
nidade em que esta unidade 
de negócios está inserida. 

No que tange à fundação e 
trajetória de uma empresa fa-
miliar, a cultura e, consequen-
temente, as bases que susten-
tam os negócios, são reflexos 
diretos dos valores cultivados 
no lar e que são transportados 
para as corporações. 

A consolidação da cultura para 
as próximas gerações e uma 
boa gestão organizacional são 
alicerces para promover a per-
petuação das empresas fami-
liares. Este é o caminho para a 
perpetuação da empresa fami-
liar e do sonho do fundador. 
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a visão do heRdeiRo

Frans caFé: gEstão 
proFissional E 
transparEntE

Ana Gabriela Ribeiro Dezan, 
do Frans Café: ”Participamos 
e acompanhamos todas 
as fases para seguirmos 
levando a empresa dentro 
de uma gestão profissional e 
transparente”
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Criado em 1972 em Bauru, in-
terior de São Paulo, pelos ir-
mãos Francisco e José Ribeiro 
Conte, o Fran’s Café nasceu de 
uma ideia de oferecer às pes-
soas a oportunidade de tomar 
um gostoso café num ambien-
te descontraído e elegante.

Em 1988, após o sucesso lo-
cal, os irmãos associaram-se a 
José Henrique Ramos Ribeiro 
e abriram sua primeira loja na 
cidade de São Paulo. Quarenta 
e dois anos depois de sua fun-
dação, o Fran’s Café transfor-
mou-se numa empresa tradi-
cional e consagrada, que tem 
uma grande rede de lojas em 
todo o Brasil.

Como é natural numa empre-
sa familiar, os filhos dos funda-
dores estão sendo preparados 
para a sucessão. 

Ana Gabriela Ribeiro Dezan é 
uma das herdeiras dessa rede 
que conseguiu o mérito de ser 
uma das maiores franquea-
doras do país. “Somos qua-
tro herdeiros, dos quais três 
atuam na empresa”.

Gabriela conta que a prepa-
ração é muito importante: 
“participamos das atividades 
diárias da empresa, acompa-
nhamos todas as fases, es-
tamos aprendendo todas as 
‘dicas’ para assumirmos com 
profissionalismo e seguirmos 
levando a empresa dentro 
de uma gestão profissional e 
transparente. “

Felizmente, os fundadores ain-
da estão jovens e exercendo 
perfeitamente sua atividade, 
por isso o acompanhamento 
é feito de forma tranquila e, 
ao mesmo tempo, adquirin-
do uma experiência que será 
muito valiosa no momento de 
assumir o comando”, finaliza 
Ana Gabriela.

Rede possui uma ampla rede de lojas em todo o Brasil. Nesta página, são mostradas unidades em 
Campo Grande (MS), Guarulhos (SP) e Natal (RN). Ao lado, está o Frans Café de Indaitabuba (SP)
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atualidades

os colaBoraDorEs 
E a ética EmprEsarial

São cada vez maiores as cobran-
ças de diferentes segmentos 
sociais por um comportamento 
ético de políticos, empresas, as-
sociações, instituições, agentes 
públicos e organizações não 
governamentais. 

Muitas organizações vêm bus-
cando atender a essa demanda 
com Códigos de Conduta e Có-
digos de Ética, em que se defi-
nem suas obrigações e visões, 
bem como sua expectativa em 
relação aos stakeholders, par-
ticularmente os colaboradores, 
que vivem o dia a dia da empre-
sa, mas também a fornecedo-
res, clientes, parceiros e outros. 

Adicionalmente, em decorrên-
cia da Lei Anticorrupção (Lei 
12.846) as organizações maio-
res estão implantando ou am-
pliando programas de com-
pliance que envolvem sistemas 
de acompanhamento, supervi-
são e controle com o objetivo 
de detectar fraudes, desvios etc.

Como fica o colaborador? 

A adoção de um Código de 
Ética ou Código de Conduta é 
uma medida positiva para to-
dos, desde que feita de forma 
adequada. 

Ele orienta o colaborador e ou-
tros grupos sobre a forma de 
atuar da empresa e informa 
quais são seus valores. E tam-
bém define atitudes e iniciati-
vas que a organização espera 
de seus diversos stakeholders, 
em especial dos colaboradores. 

A existência do Código passou 
a ser também atenuante no 
caso de infrações à Lei Anticor-
rupção. Infelizmente, muitos 
desses códigos são feitos sem 
ouvir os colaboradores, que os 
recebem prontos e são chama-
dos a assinar um documento 
se comprometendo a observar 
suas determinações. 

A experiência internacional  re-
vela que melhores resultados 
são obtidos pelas empresas 
quando elas buscam criar uma 
cultura ética e não apenas im-
plantam códigos.

Essa criação de uma cultura éti-
ca não é algo que se faz num 
determinado momento, mas 
um processo contínuo, que en-
volve abertura, transparência, 
respeito, diálogo e constante 
troca de ideias. E que exige 
treinamento periódico, com 
apresentação de casos, discus-
são e avaliação de alternativas 
e procedimentos, sistemas de 
comunicação confidencial para 
dúvidas e suspeitas, com retor-
no, e outras iniciativas. 

Esse é um papel que pode ser 
exercido pela área de RH, mas 
não deve ser de sua exclusiva 
competência; é preciso a parti-
cipação de outras áreas. 

O total envolvimento da alta 
direção e seu exemplo são fun-
damentais para que a equipe 
de fato assuma o programa: 
ética empresarial é como água, 
corre de cima para baixo. Se 
isto não acontece, como pode 
o colaborador achar que ele 

Mario Ernesto 
Humberg

Consultor de Ética Organizacional e 
Comunicação Estratégica, é presidente 
da CL-A Comunicações, coordenador do 
PNBE – Pensamento Nacional das Bases 
Empresariais, autor de vários livros e 
artigos, entre os quais Ética na Política e na 
Empresa (coletânea de artigos) e Programas 
e Códigos de Ética e Conduta (Editora CLA).
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precisa ter sempre uma atitude 
íntegra, quando vê na mídia a 
empresa implicada em propi-
nas e subornos a políticos e au-
toridades governamentais? 

Essa forma de agir da direção 
gera baixa confiabilidade entre 
os funcionários que percebem, 
de imediato, a falta de sintonia 
entre o que se escreveu e o que 
se pratica.

E aí, como se comporta num 
caso desses o funcionário que 
recebe a oferta de propina para 
comprar de determinado forne-
cedor, ou estabelecer um des-
conto maior para um cliente? 

Estudos estatísticos mostram 
que cerca de 10% das pessoas 
sempre agem de modo ético, 
por convicção, outros 10% sem-
pre que possível transgridem as 
normas, e os demais 80% deci-
dem caso a caso. 

Se o exemplo antiético vem de 
cima, o natural para este grupo 

majoritário é segui-lo. Por isso 
a importância do comporta-
mento correto da alta direção.

Como agir quando alguém 
oferece propina e o colabora-
dor quer se manter íntegro? A 
resposta é simples: recusá-la e 
informar a seu superior.  

E no caso da relação com clien-
tes? O procedimento deve ser 
sempre correto, oferecendo a 
melhor solução pelo preço es-
tabelecido, com os descontos 
aplicáveis se for o caso, e as in-
dicações completas sobre usos 
e qualidades. 

Nos casos de serviços o funda-
mental é não se propor a reali-
zar o que não domina.

O mais complicado no Brasil é 
a relação com órgãos e agen-
tes governamentais, em que a 
propina passou a ser uma cons-
tante, seja na forma de dinhei-
ro ou benefícios pessoais como 
viagens, estadias, presentes de 

alto valor etc. Os Códigos nor-
malmente usam como referên-
cia o limite de US$ 100 como o 
valor máximo de presente que 
pode ser aceito – acima disso 
o ideal é criar um “banco de 
presentes” para sorteio ou en-
caminhamento a uma associa-
ção beneficente apoiada pela 
empresa.

O Brasil se caracteriza por uma 
flexibilidade ética generaliza-
da, que vem desde os tempos 
do início da colonização, o que 
é um dificultador da cultura 
ética e das relações éticas. 

Isso só vai mudar se os dirigen-
tes assumirem como uma de 
suas principais responsabili-
dade impedir irregularidades, 
mesmo que isso resulte em per-
das econômico-financeiras (ou 
políticas). 

E se, de fato, ocorrerem as pu-
nições previstas na lei para pes-
soas e empresas, o que parece 
estar começando a acontecer.
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diReito societáRio

sua EmprEsa Familiar 
tEm o Formato JuríDico 
aDEquaDo?

Um dos maiores desafios das 
Empresas Familiares encontra-
se na escolha do melhor forma-
to jurídico para a sua constitui-
ção, e continuidade, ao longo 
dos anos de seu desenvolvi-
mento e crescimento.

Como sabido, a maioria das 
sociedades constituem-se en-
tre familiares, e em uma se-
gunda etapa passa a seus 
herdeiros (também parentes 
entre si), os quais, nem sem-
pre, ou quase nunca, enten-
dem do empreendimento e 
de sua trajetória, mas partici-
pam dos resultados.

Habitualmente, para a forma-
lização da empresa, os interes-
sados  contratam um profissio-
nal contador, o qual se vale de 
modelos-padrão constantes no 
site da Junta Comercial para 
elaborar o Contrato Social, que 
deverá ser firmado, obrigato-
riamente, por advogado. 

Temos verificado que a maior 
parte dos sócios não recebe 
uma orientação individualiza-
da relativamente aos seus di-
reitos e deveres, e consequen-
tes futuras responsabilidades, 
de cada qual, bem como rela-
tivamente ao envolvimento  do 
patrimônio de cada um no ne-
gócio do qual passará a fazer 
parte.

Quais os regimes matrimoniais 
ou de convivência de cada só-
cio? Em que esse fato poderá 
afetar a empresa?

São essas pessoas sócias/sócios 
de outras empresas? Poderá 
ocorrer intercomunicação de 
eventuais passivos trabalhistas, 
tributários? Possuem, os futu-
ros sócios, contingencias judi-
ciais e/ou administrativas?

Sem quaisquer questionamen-
tos e precauções, de boa fé, e 
podemos dizer até com certa 
ingenuidade, de leigos que são, 
preenchem os dados e assinam 
rapidamente todos os instru-
mentos para levá-los a registro 
na Junta Comercial e na Re-
ceita Federal e demais órgãos 
competentes, para logo inicia-
rem a sonhada operação. 

MAS NADA É TÃO SIMPLES !

Aliás, trata-se de matéria extre-
mamente complexa pois que 
abrange negócios, sustentabi-
lidade, fonte de renda e famí-
lias ( sentimentos , vontades...) 
tudo imbricado, entrelaçado, 
inseparável!

Na realidade, ao tratarmos de 
uma Sociedade/Empresa, nos 
referimos a uma nova pessoa, 
que passa a existir no mundo 
juridico, com direitos e obriga-
ções, com características pró-
prias, peculiares a cada “Tipo 
Societário”, e peculiares no re-
lativo  a cada aspecto que ficar 
ajustado no contrato, desde 
logo, entre os sócios, que são 
pessoas com direitos diversos (a 
serem analisados, caso a caso).

A exemplo,  podemos mencio-

Dra. Márcia Regina 
Büll

Advogada empresarial nacional e 
internacional. Sócia-Diretora da BULL 
Advogados Associados.
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nar a questão da participação, 
ou não, do futuro herdeiro, no 
quadro societário (aquele que 
não entende do negócio, que 
jamais foi do ramo, e nunca 
se interessou ou mesmo parti-
cipou, passa, muitas vezes de 
uma hora para outra, a votar, 
com participação decisiva e 
prejudicial). O mesmo no rela-
tivo aos cônjuges ou conviven-
tes dos sócios.

Não apenas as questões econô-
micas da empresa estão deli-
neadas no Contrato Social, mas 
a forma de sua gestão, de su-
cessão , de prestação de contas, 
de existência ou não de pró-la-
bore, de distribuição de divi-
dendos..., dentre outros vários 
aspectos, que somente um ju-
rista especializado, e experien-
te, pode apontar, sugerir, aler-
tar, exemplificar para provocar 
decisões conscientes antes que 
tarde!

Desde 11 de janeiro de 2003, 
todas as questões empresariais 
passaram a ser tratadas pelo 
Código Civil, o que antes era 
regulado pela legislação co-
mercial e legislação especifica  
e esparsa de vários segmentos 
do Direito.

Assim, tanto as novas empre-
sas, como as que já se encon-
tram constituídas há bastan-
te tempo, podem e devem se 
reorganizar, reestruturar de 
forma estratégica e preventi-
va, para evitar dissabores en-
tre pais e filhos, entre irmãos, 
entre cônjuges, e destes todos 
com terceiros.

A proteção patrimonial tam-
bém se apresenta como ques-
tão nuclear nas discussões das 
empresas familiares. 

Em momentos críticos surgem 
questões tais como: Formar 

uma Holding para gerir o patri-
mônio? Formar uma Offshore? 
Mas não existe uma fórmula 
para todos os casos !

O ideal é traçar um plano, como 
ao construirmos uma casa. Na 
planta consta a edícula, mas 
consta a casa, a garagem o se-
gundo andar, a piscina, a quadra 
de tênis... Mesmo que não se vá 
edificar tudo de uma vez, há um 
projeto.. E por ali seguiremos 
passo a passo, mas há uma visão 
de futuro para que não se tenha 
que, a cada passo, demolir e fa-
zer emendas aqui e ali. 

Riscos existem, mudanças, mas 
a visão clara de onde se está e 
onde se quer chegar é funda-
mental! 

Somente empresas bem cons-
tituídas juridicamente têm o 
poder de enfrentar as adversi-
dades, que não são poucas no 
mundo dos negócios.

Você já leu atentamente o seu 
contrato social e solucionou as 
suas dúvidas?

Não deixe para depois algo tão 
essencial! Previna-se!
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finanças e diReito

prEscrição intErcorrEntE 
na EsFEra aDministrativa

Atualmente, os contribuintes 
se deparam com a morosidade 
da Administração Pública em 
solucionar processos adminis-
trativos instaurados muitas ve-
zes para análise de um simples 
pedido de restituição e com-
pensação.

Tal situação não é diferente 
quando há complexidade na 
questão envolvida, como é o 
caso do julgamento das im-
pugnações e recursos apre-
sentados pelo contribuinte em 
face de um lançamento reali-
zado pelo Fisco, seja ele Fede-
ral, Estadual ou Municipal.

Essa morosidade na análise 
dos processos administrativos 
resulta em sérios prejuízos ao 
contribuinte, causando-lhe des -
con forto e insegurança jurídica, 
impedindo o sujeito passivo de 
agir livremente, posto que seus 
créditos estarão suspensos até 
eventual análise do seu pedido 
de restituição.

A demora na análise dos pro-
cessos administrativos acarreta 
na violação ao princípio da se-
gurança jurídica, bem como na 
pretensão do contribuinte em 
ver seu pleito julgado pela ad-
ministração pública em prazo 
razoável (conforme disposto 
no inc. LVVVIII, do art. 5º, da 
CF), evitando, assim, o acesso 
desnecessário ao Poder Judi-
ciário quando se podia discutir 
determinada matéria no âmbi-
to administrativo.

Em razão do extenso lapso 
temporal que perdura o pro-

cesso administrativo (em par-
ticular aqueles que tramitam 
junto à Secretaria da Receita 
Federal do Brasil e também no 
Conselho Administrativo de 
Recursos Fiscais), pode-se ad-
mitir a ocorrência da prescri-
ção intercorrente no respecti-
vo âmbito.

Muito embora seja de conhe-
cimento notório que o direito 
positivo não estabeleceu um 
prazo para a autoridade fiscal 
decidir o processo administra-
tivo e consequentemente a 
possibilidade da ocorrência de 
prescrição intercorrente, con-
sagra-se possível o uso da ana-
logia ao presente caso, nos ter-
mos do art. 108, inc. I, do CTN. 

Assim, perfeitamente admissí-
vel a aplicação dos arts. 179 e 
173, ambos do Código Civil, os 
quais disciplinam fato jurídico 
de direito material consubs-
tanciado no direito subjetivo 
de exigir do sujeito passivo o 
correspondente dever jurídico, 
que no presente caso é a mani-
festação nos autos do processo 
administrativo.

Por outro lado, grande parte 
da doutrina se fechou ao en-
tendimento de que a legisla-
ção deverá ser analisada de 
forma restritiva, mesmo quan-
do sua essência permite uma 
ponderação ilimitada.

Tal posicionamento se baseia 
no fato de que, quando há 
impugnação ou recurso ad-
ministrativo durante o prazo 
para pagamento do tributo, 

Leonardo Caseiro

Advogado militante nas áreas de Direito 
Empresarial, com ênfase nas esferas 
tributária e societária. 
Pós-graduado pela Fundação Getúlio Vargas 
– FGV em Direito Tributário;  em Direito 
Público e Privado pelo Complexo Jurídico 
Damásio de Jesus – CJDJ; e em Direito 
Empresarial pelo CJDJ.
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automaticamente suspende-se 
a exigibilidade do crédito tri-
butário o que, consequente-
mente, paralisa a contagem do 
prazo prescricional comum ou 
intercorrente.

Ademais, levando-se em conta 
o princípio da igualdade das 
partes, verifica-se que tanto o 
contribuinte quanto a admi-
nistração pública são obriga-
dos a impulsionar o processo. 
Ao passo que neste último 
caso será cumprido o dispos-
to no princípio da oficialida-
de, ou seja, a demonstração 
de empenho na condução dos 
atos que compõe o processo 
administrativo.

Desta forma, no caso de aban-
dono do processo administrati-
vo por prazo superior a 05 anos 
(contados a partir da impugna-
ção ou da interposição de re-
curso), em decorrência da in-
cúria da administração pública, 
não há que se olvidar em se de-
clarar a prescrição intercorren-
te, como força de resguardar 
os princípios que lastreiam o 
direito do contribuinte (princí-
pio da segurança jurídica), bem 
como da atividade administra-
tiva (princípio da razoabilidade 
e da moralidade).

Sob este enfoque, não há que 
se falar na aplicabilidade da 
súmula no 11, do CARF – Con-

selho Administrativo de Re-
ceitas Fiscais, posto que não 
possui qualquer eficácia dian-
te do processo administrativo, 
levando-se em conta que a 
prescrição intercorrente está 
amparada por princípios cons-
titucionais com maior força 
normativa. 

Sendo assim, não há que se 
afastar a força normativa da 
Constituição Federal, bem 
como do Código Tributário 
Nacional, visando prejudicar 
o contribuinte, ao passo deste 
ter sua segurança jurídica e di-
reito adquirido suprimido pela 
morosidade da administração 
pública.
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finanças

o novo rElato corporativo: 
intEgranDo inFormaçõEs 
FinancEiras E não FinancEiras 
para gErar valor 

A função de elaboração de re-
latórios é uma atividade pró-
pria do capitalismo. Os parti-
cipantes do mercado precisam 
de informação para suas to-
madas de decisão. Com a eco-
nomia cada vez mais baseada 
em conhecimento e informa-
ção, e menos em máquinas e 
propriedades físicas, muitos 
dos ativos de uma empresa 
hoje não são capturados nos 
balanços financeiros. 

A crescente base de ativos in-
tangíveis que não são medidos 
no balanço é citada como uma 
das falhas dos relatórios finan-
ceiros em exercer sua função 
de informação. Isso pode ser 
verificado pela análise do va-
lor de mercado das empresas 
que compõem o Índice S&P 
500 da Bolsa de Nova York nos 
últimos 35 anos: seu valor de 
mercado desviou-se muito do 
seu valor contábil, e isso está 
diretamente ligado aos valo-
res intangíveis.

Mas a questão dos intangíveis 
começou a ser discutida bem 
antes disso. Acredita-se que o 
termo Responsabilidade Social 
Empresarial (RSE) foi cunha-
do pela primeira vez em 1953, 
com a publicação do livro Social 
Responsibilities of the Business-
man, de Howard R. Bowen , que 
fez a pergunta “Quais  respon-
sabilidades perante a sociedade 
os empresários devem assumir, 
de maneira razoável?”. Mais 
de 60 anos depois, será que já 
temos uma resposta ampla e 
correta para essa pergunta? Os 
relatórios não financeiros, ou 
de dados ESG (Environmental, 
Social & Governance, ou Am-
biental, Social e Governança) 
podem ser considerados uma 
dessas respostas.

Atualmente, já são milhares de 
empresas ao redor do mundo, 
sejam elas públicas, privadas, 
e de todos os portes e  tama-
nhos, que publicam relatórios 
de sustentabilidade. Enquan-
to os relatórios financeiros 
são moldados por normas de 
contabilidade e auditoria, os 
relatórios de sustentabilidade 
seguem normas voluntárias, 
como as criadas pela GRI – Glo-
bal Reporting Initiative e mais 
recentemente, pelo IIRC – In-
ternational Integrated Repor-
ting Council, responsável pelo 
Modelo do Relato Integrado. 

Fabiane Goldstein

Sócia da MBS Value Partners Brasil.

VALOR DE MERCADO DAS EMPRESAS 
QUE COMPÕEM O S&P 500
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No modelo do <RI> divulga-
do globalmente em dezembro 
de 2013 (ver www.theiirc.org/
international-ir-framework/), 
a empresa deve organizar 
seu modelo de negócios ba-
seando-se nos Seis Capitais 
(Financeiro, Manufaturado, 
Intelectual, Humano, Social & 
de Relacionamento, Natural). 
A motivação é uma melhor 
compreensão do modelo de 
negócios da companhia e dos 
capitais relevantes – como eles 
são transformados ao longo 
do processo de operação da 
companhia, tendo como carac-
terísticas básicas a concisão e a 
conectividade entre os dados. 

Países como África do Sul e 
Austrália já estão tornando 
o <RI> obrigatório. No Reino 
Unido, berço do IIRC, essa é 
uma forte tendência. O Japão 
é outro importante signatário 
– o Relato Integrado faz parte 
do Abenomics (nova estratégia 
de política monetária, fiscal 
e de crescimento econômico 
para incentivar o crescimento 

do país). Mais de 100 empre-
sas no mundo todo fizeram 
parte do Projeto Piloto, que se 
encerrou agora em setembro 
de 2014, 12 delas brasileiras. 
O próximo passo é o início do 
<IR> Business Network. Se sua 
empresa quer ser pioneira na 
integração de seus relatórios 
financeiros e não financeiros, 
sugerimos que participe dessa 
importante rede de negócios 
global. 

Cada vez mais, os líderes em-
presariais estão compreenden-
do que o sucesso e a rentabili-
dade sustentável dos negócios 
são fortemente dependentes 
da manutenção de uma boa 
reputação corporativa, o que 
inclui a compreensão dos ris-
co de reputação estratégica, 
incluindo riscos ESG. Para es-
tarem bem posicionadas nes-
sa área, as empresas devem 
adotar medidas robustas para 
construir resiliência organiza-
cional, tanto em suas próprias 
operações como em sua cadeia 
de negócios.

Estratégia e governança

Capacidade de implementação
 das metas e objetivos

Operações

Performance passada

Planos e objetivos

Temas estratégicos

Conteúdo dos relatórios Geradores de valor do negócio

PENSAMENTO E COMUNICAÇÃO INTEGRADA PARA MUDAR O 
DESCASAMENTO QUE HÁ HOJE ENTRE O RELATADO E O REAL

Existe uma visão de que os rela-
tórios financeiros são voltados 
para investidores e bancos, en-
quanto os relatórios de susten-
tabilidade são voltados para 
todos os stakeholders, que in-
cluem funcionários, clientes, 
fornecedores, mídia, comuni-
dades locais e ONGs. Mas essa 
parece estar deixando de ser 
uma verdade absoluta. 

Embora os relatórios de sus-
tentabilidade visem preencher 
essa lacuna, os críticos desta-
cam que eles o fazem de forma 
incompleta. Os dados que es-
tão incluídos em um relatório 
de sustentabilidade frequen-
temente não são auditados e, 
mesmo quando o são, o proces-
so de asseguração ainda não se 
equipara ao de uma auditoria. 
Uma das principais razões para 
isso é que não existem normas 
de medição e relatórios rigo-
rosos semelhantes ao existen-
tes para relatórios financei-
ros. Organizações como a GRI 
e o IIRC já estão trabalhando 
para mudar isso, assim como 
as grandes empresas de audi-
toria. Mas ainda há resistên-
cia por parte das empresas de 
contratar esse serviço.

Nessa linha, o movimento do 
Relato Integrado <RI> é o que 
mais tem crescido globalmen-
te, e nos parece uma tendência 
que merece ser acompanhada 
com cuidado pelas empresas. A 
visão de longo prazo das orga-
nizações participantes do IIRC 
é um mundo em que o pensa-
mento integrado (integrated 
thinking) é incorporado dentro 
da prática das empresas. O ob-
jetivo é alcançar o ciclo de pen-
sar, gerir e relatar de maneira 
integrada, resultando na aloca-
ção de capital eficiente e pro-
dutiva e, assim, agindo para a 
estabilidade financeira e a sus-
tentabilidade do negócio.
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livRos

Como pequenos e médios empresários podem lidar com profissionais 
da imprensa? Quais são as recomendações na hora de dar uma 
entrevista? Como usar bem uma assessoria de imprensa? Quais são as 
melhores práticas e estratégias para divulgar o seu negócio?

Respostas a estas e a outras perguntas ligadas à comunicação 
empresarial e ao relacionamento com a imprensa podem ser 
encontradas neste livro do jornalista Paulo Piratininga, que funciona 
como um guia de referência sobre comunicação empresarial para 
empresários e executivos.

Em textos curtos e didáticos, escritos em linguagem coloquial, são 
explicados os principais conceitos e práticas para conquistar espaços 
na imprensa, mostrando a importância de ser notícia, ao mesmo 
tempo em que se desmitifica o universo jornalístico.  

160 páginas, R$ 42,00 

Os consultores Domingos Ricca e Sheila Madrid Saad defendem a 
ideia de que a falta dos valores de governança corporativa é o fator 
que mais potencializa conflitos típicos das empresas familiares, 
muitas vezes pondo em risco a sua sobrevivência.

Eles explicam o papel essencial do Conselho de Administração, 
que consiste em estabelecer estratégias para a empresa, eleger a 
diretoria, fiscalizar e avaliar o desempenho da gestão – que deve ser 
conduzida de maneira profissional, sem interferência de assuntos 
familiares. E mostram as vantagens, para as empresas familiares, de 
adotar essas práticas de governança corporativa. 

Outros temas essenciais ligados à sucessão e à profissionalização 
das empresas familiares brasileiras são analisados, associados às 
melhores práticas de governança corporativa.

125 páginas, R$ 33,00

O livro funciona como um guia para quem pensa em implantar ou 
reformular programas e códigos de ética e de conduta em empresas 
ou instituições. Apresenta um resumo dos oito passos que o autor 
sugere, desde a tomada de decisão sobre a implantação até a 
avaliação do programa e das eventuais alterações e/ou adaptações 
necessárias para tornar efetiva a prática daquilo a que se propôs.  

Nele, o consultor Mario Ernesto Humberg destaca que Códigos bem 
elaborados e atualizados são fundamentais para definir as posturas 
da empresa e conseguir maior envolvimento dos colaboradores e 
parceiros na tomada de atitudes que correspondam à expectativa 
da sociedade. Além disso, Códigos efetivos se tornaram uma 
necessidade, com a recente implantação da Lei Anticorrupção, que 
considera sua existência um atenuante , possibilitando a redução de 
multas e penalidades. 

111 páginas, R$ 35,00
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peRgunte ao especialista

você tEm 
uma DúviDa 
soBrE algum  
aspEcto 
rElacionaDo 
à EmprEsa 
Familiar?
 

EstE Espaço é para isso.

EnviE a sua pErgunta 
E um EspEcialista a rEsponDErá.

contato@empresafamiliar.com.br
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Instrumento de Prestação de Contas
 e Transparência para a família e para o mercado: 

• Acordo de Sócios; 
• Código de Conduta para Sócios; 

• Estruturação de Conselho independentemente 
do tamanho da empresa.

Preparação para Sucessão
• Programa de Preparação para Sucessores,

com metodologia própria e exclusiva.

Processos e Gestão da Qualidade
• Mapeamento de Processos;

• Elaboração e/ou revisão dos Procedimentos Organizacionais; 
• Preparação para Certifi cação ISO; 

• Auditoria Interna - ISO.

Gestão de Pessoas
• Estruturação completa das atividades de Recursos Humanos 

da empresa e otimização dos instrumentos de controle e 
mensuração de performance.

diretoria@empresafamiliar.com.br


