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caRta da editoRa
Olá,
Chegamos a uma nova edição da revista Empresa Familiar. Gostaria de agradecer a todos que prestigiaram
a edição passada por meio de telefonemas, emails e a visitação expressiva ao site da Ricca & Associados.
Mais uma vez, você vai tomar conhecimento de vários assuntos de interesse do empresário familiar.
Destacamos uma entrevista com Guilherme Afif Domingos, Ministro da Secretaria de Micro e Pequena
Empresa, que fala sobre o desenvolvimento da empresa familiar e as medidas em estudo para fortalecer
mais o setor em nosso país.
Na seção Opinião, conversamos com Willians Chequer Burihan, Presidente da Artesp (Associação dos
revendedores de tintas de São Paulo). Na seção Case, contamos um pouco da história do empresário
Alaor Silva Júnior, que soube ver na crise da construção civil de 1988 o momento certo para a criação de
uma empresa de seguros vitoriosa; na seção A Visão do Herdeiro, um jovem que participa ativamente da
empresa da família ao lado do pai e dos irmãos e nos conta sua experiência.
Nos artigos assinados por especialistas jurídicos, de gestão, governança, finanças e TI, procuramos trazer
informação e conhecimento que possam ajudá-lo a tornar sua empresa familiar mais lucrativa, próspera e
harmoniosa!
Boa leitura!
Eunice Di Giaimo Dornelles
Editora
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capa

A força
e a confiabilidade
das empresas familiares
Independentemente
de crises econômicas, as
empresas familiares têm
reagido bem, apresentando
bons resultados. Seu
principal desafio está na
preparação da sucessão.

Nos últimos anos, renomados
institutos de pesquisa têm
voltado sua atenção para o
segmento das empresas familiares. Levantamento da Pricewaterhouse Coopers (PwC)
divulgado no final do ano passado revelou que a maioria das
empresas familiares brasileiras
registrou crescimento nos últimos 12 meses.

Divulgação

Mesmo apresentando números favoráveis, os maiores desafios para o crescimento das
empresas familiares, além da
sucessão, são a necessidade de

constante inovação e a incerteza da economia.
Para o consultor Domingos Ricca, da Ricca & Associados, com
25 anos de experiência em empresas familiares, “a crise econômica não é novidade para o
empresariado brasileiro, que
já viveu momentos difíceis, enfrentando planos econômicos
catastróficos”, afirma.
Segundo Ricca, “as empresas
familiares são as maiores empregadoras e geradoras de
renda do Brasil. Utilizam mais
ou menos 60% da mão de
obra brasileira e são responsáveis por quase metade da produção nacional”.
Mas, apesar de toda essa importância econômica e social,
poucas empresas familiares
estão preparadas para a sucessão. Estatísticas mostram que
menos de metade das empre-

sas familiares sobrevivem à segunda geração e apenas 5%
chegam à terceira.

Sucessão: a importância
do planejamento
A imagem da empresa familiar
está associada ao fundador. O
herdeiro conseguirá manter
essa organização em época de
crise?
A formação profissional pode
ajudar, mas não dá ao sucessor
a base para substituir a figura carismática da pessoa que
criou aquela empresa. Para
o consultor Ricca, “a sucessão deve ser cuidadosamente
planejada. É necessária uma
grande dose de boa vontade
e disposição das partes que
participam do processo de sucessão, que demanda todo um
programa de qualificação de
sucessores”.

Domingos Ricca,
da Ricca & Associados:
“as empresas familiares são
as maiores empregadoras e
geradoras de renda do Brasil.
Utilizam mais ou menos 60% da
mão de obra brasileira e são
responsáveis por quase metade
da produção nacional”.
www.empresafamiliar.com.br
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O ministro Guilheme Afif
Domingos, da Secretaria de
Micro e Pequena Empresa,
desde o início de sua carreira
dedicou-se a esse tema. Em
1979, como presidente do
Banco de Desenvolvimento
do Estado de São Paulo (Badesp) realizou e presidiu o
primeiro Congresso Brasileiro da Pequena Empresa, que
tornou-se a raiz do Estatuto
da Pequena Empresa. Foi um
dos idealizadores do sistema
Simples de tributação (regime de imposto voltado às
micro e pequenas empresas,
dependendo da receita bruta
anual auferida).
Desde maio de 2013 na Secretaria, o ministro tem atuado
na formulação e implantação
de políticas públicas mais amplas, que atingem a maioria
das MPEs, especialmente no
sentido da simplificação e do
aumento da sua competitividade.

Guilherme Afif Domingos
Ministro da Secretaria de Micro e Pequena Empresa
“Como a esmagadora maioria das empresas brasileiras é formada por
micro e pequenos negócios, daí se extrai a importância das empresas
familiares, as que predominam, para o País”.
6

www.empresafamiliar.com.br

José Cruz/Agência Brasil

Entrevista exclusiva com
o ministro afif domingos

Como o Sr. vê o desempenho O empreendedorismo tem
das empresas familiares em crescido ao longo dos anos
nosso país?
entre os brasileiros, tornando-se uma alternativa imporNo Brasil, mais de 95% das tante para a criação de trabaempresas estão no Simples lho e renda para os cidadãos
Nacional. Ou seja, são médias e as famílias.
e pequenas empresas (MPEs).
Entre elas prevalecem, certa- Como a esmagadora maiomente, as empresas familiares. ria das empresas brasileiras é
formada por micro e pequeO crescimento tem sido ex- nos negócios, daí se extrai a
pressivo, seja no aumento importância das empresas fado seu número, seja na cria- miliares, as que predominam,
ção de empregos, em função para o País.
da melhoria do ambiente de
negócios promovida pela di- O que a Secretaria da Pequeminuição dos ônus tributários na e Média Empresa tem feie burocráticos do Simples Na- to para facilitar a vida da emcional.
presa familiar?

As medidas de simplificação,
além da recente universalização do Simples (Lei Complementar 147/2014), envolvem
ainda a criação de um Pronatec Aprendiz. O princípio
constitucional do tratamento diferenciado será aplicado
para permitir a contratação
de menor aprendiz pelos pequenos negócios.

O trabalho é uma grande escola, e quase todos os pequenos negócios são empresas
familiares, local ideal para
desenvolvimento das aptidões e habilidades dos joAlém do aperfeiçoamento do vens brasileiros. O Pronatec
Simples Nacional, existem vá- Aprendiz será o Simples trarias outras medidas para des- balhista, essa é nossa intenburocratizar, simplificar e fa- ção.
Laurent Hamels/Dollarphotoclub

O empreendedorismo do setor é importante para o desenvolvimento do país?

vorecer os empreendimentos
de pequeno porte.

diminUição dos ônUs
tRiBUtáRios
e BURocRáticos

www.empresafamiliar.com.br
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opinião

muitas Empresas Familiares
entre revendedores de tintas

Divulgação

WILLIANS CHEQUER BURIHAN, PRESIDENTE DA ARTESP
(ASSOCIAÇÃO DOS REVENDEDORES DE TINTAS DE SÃO PAULO)

“O conceito familiar
traz ao consumidor
um zelo maior pelo
seu negócio, uma
dedicação, uma maior
responsabilidade,
o que aumenta a
confiabilidade.”

Criada em 1960 com a intenção de fortificar o setor de
tintas, a Artesp passou quase 20 anos sem muita movimentação. Suas atividades se
intensificaram quando grandes problemas econômicos
passaram a atingir com mais
força os revendedores. Hoje,
é um dos principais canais de
comunicação entre os revendedores de tintas e atua como
porta-voz perante os poderes
públicos e a sociedade.
Nesta entrevista, Willians
Cherquer Burihan, presidente da Associação, fala sobre
as empresas familiares, segmento importante entre os
revendedores de tintas.

empresas familiares é muito
grande. Qual sua explicação
para isso?
O conceito familiar traz ao consumidor um zelo maior pelo
seu negócio, uma dedicação,
uma maior responsabilidade, o
que aumenta a confiabilidade.
Acredita que consultorias, palestras e informações são importantes para as empresas
familiares enfrentarem a complicada fase da sucessão?
Sim, estas informações são
muito importantes, pois uma
sucessão não é simplesmente
preparar um dos entes da família para dar continuidade ao
seu negócio...

A Artesp tem feito alguma coiExistem muitas empresas fa- sa nesse sentido?
miliares entre os associados?
Já fizemos um evento junto ao
Sitivesp (Sindicato da Indústria
Sim, existem muitas.
de Tintas e Vernizes do Estado
Qual o maior problema das de São Paulo), porém oportunamente poderemos fazer noempresas familiares no país?
vamente.
Como tudo, tem seu lado bom
e o lado ruim. Quando todos Deixe seu recado para os gestêm o mesmo objetivo, fica tores das empresas familiares.
mais fácil a administração. Porém, quando existem os apro- Percebo que quando trabalhaveitadores da família, a con- mos em família, o incentivo, o
versa de patrão e empregado reconhecimento e os objetivos
devem andar juntos e sempre
fica muito difícil.
com a participação de todos. E
Recente pesquisa indicou que, separar totalmente o dia a dia
no Brasil, a credibilidade das do almoço de domingo.
www.empresafamiliar.com.br
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gestão de pessoas

O Processo Sucessório
E a Gestão do Conhecimento
Divulgação

Sheila Madrid Saad

A sucessão é considerada tão
importante na literatura que
alguns autores definem empresa familiar como potencial
para sucessão. Ela seria, então,
uma empresa cujo controle e
gerenciamento seriam passados para a próxima geração da
família, quer seja por vontade
dos herdeiros em assumir a sucessão, quer seja pela herança
propriamente dita.
As estatísticas confirmam que
a sucessão é uma questão tipicamente problemática: apenas
30% das empresas familiares
sobrevivem à segunda geração

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

e apenas 5% à terceira. Um
dos problemas da sucessão é
que dificilmente uma empresa
cresce no ritmo da família que
a controla.
Se dois irmãos fundadores de
um negócio bem sucedido tiverem cada um quatro filhos e
seus descendentes mantiverem
o ritmo de reprodução, a quarta geração contará com 512 integrantes.
Para garantir que o processo
sucessório seja adequado e
eficaz, é fundamental a adoção de programa de gestão

Conhecimento
Tácito

Conhecimento

PARA

Explícito

Conhecimento
Tácito

Socialização

Externalização

Internalização

Combinação

DE
Conhecimento
Explícito

Quadro 1 – Modelo de conversão do conhecimento - NONAKA e TAKEUCHI (1997).
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Para entendermos melhor as
ações de gestão do conhecimento, é necessário apresentar os tipos de conhecimento
disponíveis para a organização, a saber:
•

•

Conhecimento tácito –
adquirido a partir de experiências pessoais; não
formalizado;
de
difícil
transferência, pois está baseado na percepção do indivíduo.
Conhecimento explícito –
conhecimento organizacional; formalizado por meio
de manuais, materiais didáticos (treinamentos); regulamento interno, entre
outras ferramentas corporativas. É de fácil transferência, em virtude de já estar estruturado.

O quadro da página ao lado
retrata as formas de conversão
do conhecimento, para melhorar a compreensão.
Os modelos de conversão do
conhecimento podem ser traduzidos da seguinte forma:
•

Socialização – tácito para
tácito: observação, imitação da prática; experiência
compartilhada.

•

Combinação – explícito
para explícito: ajuste de
processos, sistemas de computadores; reconfiguração
das informações.

A formação do
sucessor precisa
ser planejada e
formalizada. É
imprescindível que
os valores e a
filosofia do fundador
sejam mantidos e
transmitidos às
gerações futuras
•

Internalização – explícito
para tácito: ampliar, estender
e reformular o conhecimento tácito - aprendizagem.

•

Externalização – tácito
para explícito: abordagem
inovadora, utilizando as
experiências pessoais que
resultaram
positivamente em conhecimento para
toda a organização.

Quando se trata do processo
sucessório nas empresas familiares, o modelo utilizado para
transferir conhecimento do
fundador para seu sucessor é,

basicamente, pelo modelo da
socialização.
Existem duas fases, presentes
em todos os processos de socialização: uma primeira, de
socialização familiar, comum
a todos os descendentes dos
fundadores, quando há uma
transmissão de valores e aspectos da cultura familiar; e
uma segunda fase, de socialização nos negócios, reservada
apenas aos potenciais sucessores do fundador.
Para que o sucessor seja bem
preparado, a transferência da
experiência de quem empreendeu um negócio é crucial para
a boa formação do profissional, mas será que isto basta? E
como a segunda geração passará suas experiências aos seus
sucessores? Haverá, neste caso,
a mesma riqueza de detalhes
da primeira para a segunda?
A formação do sucessor precisa ser planejada e formalizada, o conhecimento deve ser
explicito. É imprescindível que
a modernidade seja adotada
pela empresa, mas os valores
e a filosofia do fundador devem ser mantidos e transmitidos às gerações futuras.

Adam Gregor/Dollarphotoclub

do conhecimento organizacional que justifique não apenas
as ações de treinamento, mas
também a educação corporativa a ser impressa junto ao
herdeiro, a partir da identificação de aptidões deste para
a ocupação do cargo de gestor
organizacional.

www.empresafamiliar.com.br
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CASE STORY

PASI:
No momento da crise,
a visão da oportunidade
Divulgação

No momento de uma grave
crise no setor da construção,
Alaor Silva Júnior enxergou
a oportunidade e hoje,
quase 30 anos depois,
comemora o sucesso do
PASI.

A família: Philippe Marrocos, Mariângela Marrocos, Alaor e Fabiana Resende

No final da década de 80,
Alaor Silva Junior, um corretor
mineiro, constatou que havia
uma grande massa de brasileiros formada por trabalhadores e operários, pertencentes a
classes sociais menos favorecidas, praticamente excluídas do
mercado segurador.
Em 1988, o setor da construção civil passou por uma grave
crise. Nesse momento difícil,
quando muitas pessoas desanimaram, Alaor percebeu aí uma
oportunidade e criou o Plano
de Amparo Social Imediato
(PASI). Pioneiro no mercado,
o produto foi capaz de democratizar o seguro de vida, que,
até então, era privilégio dos
mais abastados. O PASI tor12
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nou-se referência nacional no
mercado segurador, pois seu
produto atende perfeitamente às necessidades e carências
das classes menos favorecidas,
que antes não tinham acesso a
este tipo de serviço.

O Fundador
Alaor Silva Junior ingressou no
mercado segurador em 1971
e atuou na área comercial de
seguradoras até 1988, ano em
que assumiu a Asteca Corretora de Seguros e começou a
operar com corretagem em
todos os ramos. Percebendo
as perspectivas de profundas
mudanças no comportamento do mercado, idealizou e

desenvolveu o projeto PASI –
Plano de Amparo Social Imediato, que iniciou sua vigência
em 1989. Sendo pioneiro nesta
iniciativa, tornou-se referência
para o mercado de Microsseguros, ministrando palestras
sobre o tema na USP e FGV e
integrando a subcomissão da
FENACOR do grupo de trabalho dos estudos de Microsseguros da SUSEP. Atualmente
é presidente do Clube PASI de
Seguros e estudioso no desenvolvimento de novas ideias de
seguros para as classes menos
favorecidas.
Sendo uma empresa familiar,
atualmente trabalham com o
fundador sua esposa, Mariângela Marrocos, como sócia-

diretora, a filha Fabiana Resende, diretora-executiva e o
filho Philippe Marrocos, que é
assessor da diretoria.
Alaor conta que “em momento algum tivemos problemas
em nosso relacionamento
profissional ou familiar dentro do ambiente de trabalho.
Atualmente Mariângela cuida
dos assuntos e atividades familiares, porém sem deixar de
acompanhar o dia a dia da empresa”.
Mesmo assim, o fundador enfatiza que é importante que
uma empresa familiar com
problemas consulte uma consultoria especializada. “Com
certeza, uma consultoria especializada em estruturação de
empresas familiares pode muito contribuir antes, durante
ou depois de existirem problemas de relacionamento familiar nas empresas. Se pudermos antecipar para que este
assunto seja tratado o quanto
antes, com certeza todos os familiares envolvidos sairão ganhando.”

O PASI em números
•

Mais de 20 mil empresas conveniadas

•

49 mil empresas atendidas desde a fundação

•

Mais de dois milhões e meio de segurados (titulares e
dependentes)

•

Valores de indenização já ultrapassaram 116 milhões de
reais

•

Mais de 23 mil indenizações efetivadas

•

3.900 corretores de seguros cadastrados em todo o país

•

Presente nas 27 unidades federativas

•

Parceria com 300 entidades de classe

Família unida

Divulgação

Questionado sobre os rumos
da empresa, Alaor afirma que
hoje, a família possui muito
mais do que um negócio: “sentimos, na verdade, que temos
uma grande missão dentro da
instituição, seguros de que deverá estar sempre voltada para
as classes menos favorecidas
da população. Portanto, dentro deste espírito de responsabilidade familiar, pretendemos
reestruturar nossa empresa
para atender uma expectativa
de uma grande expansão de
nosso produto e seus benefícios sociais e econômicos”, finaliza Alaor Silva Júnior.
www.empresafamiliar.com.br
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Sucessão e governança corporativa

CRISES ECONÔMICAS:
A IMPORTÂNCIA DA PREPARAÇÃO
DO SUCESSOR na MANUTENÇÃO
DA EMPRESA familiar
PARA AS PRÓXIMAS GERAÇÕES
é novidade neste país. Tomese, por exemplo, o que o mercado viveu na década de 80, a
chamada “década perdida”,
em virtude de inúmeros problemas oriundos de planos
econômicos catastróficos, tanto para a população quanto
para as empresas.

A empresa só
sobreviverá com uma
estrutura que permita
ultrapassar as crises
econômicas e os
problemas cotidianos.
Este é o grande desafio
para a perpetuação dos
negócios de família.

As questões que envolvem o
cenário nacional são complexas e de difícil solução. Ser empresário no Brasil, na atualidade e mesmo em outras épocas,
é sinônimo de criatividade,
persistência e resiliência. Nos
últimos meses, os sobressaltos
vivenciados pelas empresas e
pela sociedade em geral envolveram: aumento dos combustíveis, aumento das tarifas
de energia, escassez de água,
aumento de impostos, redução do consumo e disparada
do dólar, entre outros fatores
que fazem com que o cenário
fique nebuloso e incerto.
Porém, a crise econômica não

14
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Muito embora o empresariado
tenha que lidar com as dificuldades existentes na economia
nacional, tendo períodos com
maiores ou menores obstáculos ao crescimento organizacional, a empresa familiar
sobrevive às intempéries e
continua sendo predominante na economia do Brasil e do
mundo.
As organizações de natureza
familiar são as maiores geradoras de emprego e renda neste
país. Estima-se que empregue
cerca de 60% da mão de obra
brasileira, e que promova 48%
da produção nacional.
Sem dúvida, a figura mais importante da empresa familiar
é o fundador. O pai, o avô,
aquele que desenvolveu e concretizou o negócio, é exemplo
a ser seguido pelos familiares.
Ele possui todo o conhecimento sobre a empresa, e sabe a

melhor forma de solucionar
cada tipo de problema corporativo, além de ter vivenciado
crises diversas, e principalmente, ter mantido a organização
rentável e viva por muitos anos.
Além disso, a imagem que
a própria organização apresenta frente ao mercado está
diretamente vinculada à personalidade do patriarca. Seus
princípios e valores são incorporados no modo de atuação
e definem a identidade da
empresa. Como substituir uma
figura tão carismática quanto
esta? Será que o herdeiro terá
a mesma força para manter a
empresa no mercado, mesmo
em época de crise? O perfil
do fundador é decorrente de
sua vivência; dos altos e baixos que teve que enfrentar; da
opção por ser um empresário,
com todos os percalços e conquistas que esta profissão demanda; da perseverança para
realizar seu sonho.

O ideal é que o fundador seja o
mentor do sucessor. Ninguém
conhece a empresa melhor do
que ele. O primeiro passo para
a elaboração do Planejamento
Sucessório é definir o escopo
do cargo a ser ocupado:
•

Quais são as competências
técnicas para o cargo?

•

Quais são as competências
comportamentais? Não basta definir quais são os comportamentos, mas descrever
o que cada padrão de comportamento significa para
a empresa. Ex.: Ética - Age
de acordo com valores éti-

cos e morais, gerando credibilidade e confiança junto
àqueles que fazem parte
do seu convívio diário: colegas de trabalho, clientes,
parceiros e fornecedores.
Cumpre promessas com
segurança; diz a verdade;
conclui os compromissos.
•

Quais são os maiores problemas a serem enfrentados?

•

Quais os principais desafios
do cargo?

•

Entre outros fatores... O
importante é estabelecer o
perfil do cargo, e os requisitos essenciais para ocupá-lo.

Uma coisa é certa, a empresa
só sobreviverá para as próximas gerações com uma estrutura profissionalizada que
permita ultrapassar tanto
as crises econômicas quanto
os problemas cotidianos. Incluem-se neste último as ações
de Planejamento Sucessório, e
os Programas de Qualificação
de Sucessores. Este é um grande desafio para a perpetuação
dos negócios de família.

DURIS Guillaume/Dollarphotoclub

Banco de escola ajuda, mas
não oferece a bagagem necessária para que o herdeiro
suceda o homem forte que
montou a empresa, e que mui-

tas vezes sacrificou tudo para
que os negócios prosperassem.
Portanto, o êxito da sucessão
está no fato de ser planejada.
A sucessão deve ter regras,
inclusive com etapas a serem
cumpridas pelo sucessor, e resultados mensuráveis durante
o período de qualificação. O
processo demanda tempo e
uma boa dose de disposição e
disponibilidade por parte de
quem vai conduzir este processo. É preciso um Programa
de Qualificação de Sucessores.

www.empresafamiliar.com.br
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Divulgação

A VISÃO DO HERDEIRO

Jean Zagonel:
a harmonia familiar
evita conflitos

16
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Divulgação

Fundada em 1977, a Construtora Zagonel vem há quase
40 anos evoluindo e hoje está
plenamente capacitada a realizar obras de grande complexidade técnica e a construir
residências que privilegiam o
bem-estar das pessoas.
A empresa expandiu-se para a
região Centro-Oeste do Brasil
através da filial na cidade de
Chapadão do Sul, no estado
de Mato Grosso do Sul.

A consultoria
Para manter uma gestão profissional, uma consultoria de
empresas familiares foi contratada e o trabalho feito na
empresa foi muito importante, segundo Jean.

Certificada ISO 9001, também
possui o selo do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade no Habitat (PBQP-H)
Nível A e troféu de bronze do
Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade (PGQP).

Jean Zagonel:
“Começar cedo foi
importante.
Hoje tenho uma
A Construtora Zagonel tem a
visão geral da empresa”.
preocupação socioambiental

Um dos grandes responsáveis
por todas essas conquistas é o
fundador, José Zagonel, que
continua em plena atividade,
administrando a empresa com
seus quatro filhos (Diego, Giovani,Jean e Joni).

presa foi muito importante
para o crescimento profissional e pessoal”.

“O trabalho do consultor
abriu nossos olhos para coisas
às quais muitas vezes não prestávamos atenção, como ter um
organograma, uma melhor estrutura organizacional e outras ferramentas de gestão.
Atualmente, estamos em fase
final da implantação dos ajustes sugeridos pela consultoria.
Para nós foi superválido”, finaliza Jean Zagonel.

Divulgação

como uma constante, motivo pelo qual estimula ações
de colaboradores buscando
o bem-estar social, tanto no
ambiente interno quanto no
externo. Todas essas ações integram o programa Evoluir Z,
que foi reconhecido, no ano
de 2012, com o primeiro lugar
no Prêmio Sesi de Qualidade
no Trabalho em nível estadual.

Aos 29 anos de idade, Jean
explica que para atuar numa
empresa familiar é necessário saber manter o equilíbrio.
“Existem os dois lados da balança, que são o familiar e o
profissional, e os dois têm de
estar em harmonia para não
haver conflitos”.

Jean, um dos herdeiros, está
na Zagonel desde os 12 anos
de idade, tendo começado
como office-boy. Atualmente diretor comercial, é formado em Comércio Exterior com
pós-graduação em Marketing.
Ele afirma que “a experiência
de começar tão cedo na em-

O fundador, José Zagonel, e seu filho Jean entregam imóvel a um comprador

www.empresafamiliar.com.br
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atualidades

As EMPRESAS
DIANTE DE SUAS crises

Divulgação

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).

Crises fazem parte da vida das
organizações – como da própria vida pessoal – e, embora
possam ser objeto de um trabalho preventivo, algumas vão
ocorrer com cada empresa, por
melhores que sejam as precauções tomadas.

•

Problemas ambientais;

•

Alterações na legislação;

•

Acidentes e incidentes;

•

Falsificações e contaminações;

Assim, além de desenvolver
um bom trabalho de prevenção, é fundamental saber lidar
com as crises, quando elas surgem, para reduzir seus impactos negativos.

•

Acusações e manifestações;

•

Mudanças;

•

Questões trabalhistas;

•

Relacionamento com clientes;

•

Ação de governos, ONGs e
movimentos sociais.

Define-se crise, no caso de empresas, profissionais liberais e
instituições, como qualquer
situação que abale conceito,
imagem, reputação, percepção, relações internas ou externas, negócios etc., afetando
o valor intangível da organização ou do profissional, sua
atuação ou outro aspecto de
sua atividade e de suas perspectivas. Em casos extremos,
as crises levam ao desaparecimento da empresa ou instituição e ao obscurecimento do
profissional.
As causas das crises são variadas e incluem desde a quebra
de expectativas, declaração
ou atitude inadequada até
acontecimentos trágicos com
mortes, passando por prejuízos pessoais, financeiros ou
outros.
Os fatores mais comuns de crise empresarial são:
•

18
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Produtos fora de especificação;

Essas ocorrências podem afetar diferentes grupos, dos funcionários aos clientes e à sociedade em geral.
A mídia traz continuamente
informações sobre crises e tem
no assunto uma de suas principais pautas: das grandes como
os acidentes aeronáuticos, às
comerciais como os recalls de
produtos, passando por invasões de propriedades, vazamentos de produtos, depredações, demissões coletivas,
acidentes etc.
O tema é constante em jornais,
rádios e televisões, com destaque muitas vezes desproporcional à importância do fato,
aumentando assim a repercussão negativa da ocorrência.
Já que toda empresa passa por
crises, é necessário se preparar,

Não se trata de minimizar o
problema, mas de saber lidar
com ele, deixando clara a ação
adotada, e mostrar a prioridade dada ao acontecimento e às
vítimas, quando elas existem.
E ainda reforçar o conceito da
organização e de seus dirigentes, pelo procedimento ético e
correto face às consequências.
Preparar-se para lidar com crises deve ser uma preocupação de todas as empresas que
querem preservar seu ativo
intangível e assegurar a con-

tinuidade dos negócios. Mais
ainda para setores com riscos
maiores por suas atividades,
tipos de produtos, localização,
ou outros aspectos.
É preciso ter preparo técnico,
ter porta-vozes treinados para
situações de forte tensão, dispor de sistemas que informem
de modo rápido e eficiente a
todos que levantarem dúvidas, e ter pessoas capazes de
tomar medidas rápidas e eficazes para o problema não se
expandir.

Focus Pocus LTD/Dollarphotoclub

ou seja, imaginar o que pode
ocorrer, e estabelecer um plano para lidar essas situações,
definindo procedimentos, res
pon
sabilidades, formas de
agir, sistemas de apoio necessários etc. E treinar todos
para essas possibilidades, em
especial os que vão lidar diretamente com o problema em
relação a aspectos técnicos ou
no relacionamento com o público interno e outros grupos:
órgãos de governo, mídia, autoridades, clientes, fornecedores, sindicatos etc.

www.empresafamiliar.com.br
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Direito Societário

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
EM EMPRESAS FAMILiARES

Divulgação

Cristiane de Souza
Santos

Advogada e sócia da Castanha e Santos
Advogados Associados

Empresas familiares desafiam
as dialéticas estabelecidas na
Administração e não raras vezes apresentam desempenhos
positivos surpreendentes, conquanto decorrentes de complexa relação consanguínea.
A manutenção do viés de positividade depende, no entanto,
da visão e enfrentamento de
novas soluções e desafios do
núcleo empreendedor, visando
primordialmente adaptar a atividade desenvolvida às atuais
condições mercadológicas e
transmitir os negócios da família para as gerações vindouras.
Nesse contexto, a ausência de
conhecimento e profissionalismo na gestão, sobretudo,
atuam de forma a não inibir a
coexistência de confusão entre
negócios pessoais e empresariais, inclusive na órbita patrimonial.

Os mecanismos legais
à reversão de uma
situação de grave
crise financeira
estão dispostos na
Lei nº 11.101, de 2005,
podendo e devendo ser
utilizados, se preciso,
para garantir a
continuidade dos seus
negócios
20
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Tais problemas, dentre outros,
são graves entraves ao desenvolvimento da empresa familiar e, se não solucionados a
tempo, por certo inviabilizarão
um futuro “sustentável”, sendo imprescindível o aprimoramento pessoal, a constituição
de estrutura(s) societária(s), assim como planejamento estratégico e sucessório de acordo
com padrões confiáveis.
O que se busca é acertar, procurar o melhor, mas nem sempre
temos a capacidade de antever
e promover as mudanças necessárias na amplitude e agilidade
que o negócio requer.
Como resultado da omissão ou
ação gerencial pífia – quiçá tardia – a empresa pode se ver em
meio a uma grave crise financeira, mormente de liquidez.
Em momentos de dificuldade
extrema o mecanismo legal à
disposição do empresário é o
entrevisto na Lei nº 11.101, de
2005, que possibilita a impetração de Pedido de Recuperação
Judicial, ou seja, pleitear a intervenção estatal no intuito de
superar a crise pela qual passa.
Para tanto, deverá elaborar
um Plano de Recuperação alocando as medidas que entende
necessárias à manutenção da
atividade empresarial, dentre
elas:
•

parcelamento da dívida;

•

reorganização
societária
(fusão, cisão, incorporação);

venda de ativos;

•

alienação de controle ou
mesmo desapropriação do
capital social;

•

•

previsão de organismos extrajudiciais e pessoas especializadas no acompanhamento da recuperação da
empresa
além de outros previstos na
aludida Lei.

Oportuno esclarecer não estarem sujeitos aos efeitos da
recuperação judicial alguns
créditos de origem financeira,
ou seja, tratando-se de credores titulares da posição de
proprietário fiduciário de bens
imóveis ou móveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor
de imóveis cujos respectivos
contratos contenham cláusula
de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de
proprietário em contrato de
venda com reserva de domínio, prevalecem os direitos de
propriedade sobre as coisas e
as condições contratuais estabelecidas entre as partes.

ções gerenciais (administrativas) de nele permanecer. Isso
é fato!
Portanto. empresário familiar tradicional, os mecanismos legais à reversão de uma
situação de grave crise financeira estão dispostos na Lei nº
11.101, de 2005, podendo e
devendo ser utilizados, se preciso, para garantir a continuidade dos seus negócios, da(s)
sua(s) empresa(s).

Antes que isso ocorra, porém,
dialogue com os familiares,
envolva-os. Busque eliminar
os entraves que impedem a
condução salutar da atividade
praticada: analisem, estudem,
trabalhem, desenvolvam e
apliquem os talentos.
Credibilidade é indispensável
hoje em dia. Sem credibilidade
não há empresa que se sustente ou se recupere em momentos difíceis.

Syda Productions/Dollarphotoclub

•

Fundamental perante o mercado quando se maneja uma
Recuperação Judicial é a credibilidade da empresa junto aos
seus credores, prestadores de
serviços, fornecedores e funcionários.
O nó górdio da questão, em se
tratando de empresa de cunho
familiar, é justamente uma
“administração familiar” amadora ou centrada na pessoa do
patriarca da família, uma vez
que os credores têm avalizado
a permanência no mercado de
empresas preparadas, ou seja,
que ao menos tenham condiwww.empresafamiliar.com.br
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TI e gestão

O MÉTODO CANVAS
E O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
Divulgação

Reinaldo Nogueira

Você já pensou na hipótese de
trabalhar com projetos associados à estratégia da empresa
e, ao mesmo tempo, gerando
valor para o negócio?
Este é o “nirvana” de toda empresa: gerar resultados através
dos projetos que conduz, ou
por definição interna, gerar
negócios através da área de TI
– uma vez que na maioria das
empresas, a área de projetos
está associada à TI.

Professor e executivo na área estratégica de
Projetos

É comum verificar
nas empresas uma
“briga” por recursos
e prioridades. Isto
porque a empresa muda
constantemente suas
estratégias (às vezes
mantendo o objetivo),
fazendo que haja uma
ruptura interna.

Entretanto, é comum verificar
nas empresas uma “briga” por
recursos, e prioridades.

22
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Isto porque a carência de direcionamento, paralelo ao
fato de que a empresa muda
constantemente suas estratégias (às vezes mantendo o objetivo), faz com que haja uma
ruptura interna entre o que a
empresa quer com o como a
empresa atingirá este(s) objetivo(s).
Até aqui parece uma discussão
antiga na área de Projetos/TI –
talvez um lugar-comum, mas o
ponto positivo desta discussão
é que ela tem amadurecido
em épocas mais recentes.
O Método Canvas (ferramenta
de planejamento estratégico)
de geração de valor ao negócio apoiará essa iniciativa.
Utilizando esse método, não
só a empresa procurará interpretar o valor que espera
gerar aos seus clientes através dos produtos e serviços
que comercializa, mas a área
de Projetos utilizará o Canvas
para este fim.
Estamos falando em aplicar o
método Canvas para direcionar a empresa em seus resultados.
Além disso, utilizando a Gestão de Portfólio (onde cada
projeto será associado a uma
ação estratégica da empresa),
pode-se aplicar o Canvas também para cada projeto – interpretando o valor que este gerará para a empresa.

Pense sua empresa por meio
de:
Gestão Estratégica de Projetos

Gestão de Portfólio

•

Geração de valor através
do Canvas para a empresa
e para o projeto.

Estes são desafios interessantes. Pense e respeito e compartilhe em sua empresa.

Treenabeena/Dollarphotoclub

•

•

www.empresafamiliar.com.br
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Finanças e direito

A LEI ANTICORRUPÇÃO
E SEUS REFLEXOS NAS EMPRESAS

Divulgação

Evódio Cavalcanti
Filho

Advogado, sócio da Cavalcanti e Scarmato –
Sociedade de Advogados

Neste breve estudo sobre a
Lei nº 12.846 de 1º de agosto
de 2013, apresento, de forma
rápida, prática e objetiva, os
fundamentos desta nova legislação, com o objetivo de conferir subsídios aos empresários
para evitar ou mitigar os efeitos da responsabilidade objetiva das empresas quando da
prática de atos de corrupção
em prejuízo do erário público,
seja nos âmbitos federal, estadual e municipal.
Esta lei foi inspirada em compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, visto que a
corrupção está sendo considerada como um fenômeno global, pois seus efeitos podem
ultrapassar as fronteiras nacionais. Assim, antes de analisar a Lei nº 12.846/13, faz-se
necessário definir o que significa o termo “responsabilidade objetiva” e para tanto, em
contraponto, vamos utilizar o
seu conceito oposto, ou seja, a
“responsabilidade subjetiva”.
A responsabilidade subjetiva
tipifica-se pela ação consciente e voluntária da pessoa que
pratica o ato danoso, por outro lado, a responsabilidade
objetiva não considera o ato
de vontade, mas sim, a ocorrência de três condições, quais
sejam:
(a) a ação do agente;
(b) a constatação da lesão ao
erário público; e

24
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Os princípios da
Governança
Corporativa,
acrescidos dos
fundamentos
do Programa de
Compliance, reforçam
a importância de
implantação das
melhores práticas de
gestão, em especial nas
empresas familiares.

(c) a ligação entre causa e efeito, em outras palavras, o
“nexo causal”.
Assim, sob os ordenamentos
desta nova lei, a obrigação
de indenizar independente se
houve dolo ou não, mas sim,
o indício de que a empresa e
seus administradores praticaram atos que, pelo risco, teriam
interferência sobre a entidade
pública, causando prejuízos.
Embora a Lei nº 12.846/2013
seja chamada da “Lei Anticorrupção”, ela simplesmente se
refere à prática de atos lesivos
à administração pública.
A Lei nº 12.846/2013 também
dispõe sobre o processo administrativo dentro das três

Dessa forma, a instauração e
o julgamento do processo administrativo para a apuração
da responsabilidade objetiva
da pessoa jurídica compete à
autoridade máxima de cada
órgão.
Na esfera administrativa, as
sanções são as seguintes;
(a) multa, do valor de 0,1% a
20% do faturamento bruto
do último exercício, antes
de instaurado o processo
administrativo; e
(b) publicação da decisão condenatória nos meios de comunicação de grande circulação local.
Não sendo possível a aplicação
de multa, com base no faturamento bruto, as multas podem
variar de R$ 6 mil a R$ 60 milhões. Além dessas penalidades administrativas, a empresa
condenada também será incluída no “Cadastro Nacional
de Empresas Punidas”.

provas contundentes para a
apuração de todos atos ilícitos, com indicação de agentes
envolvidos. Além disso, é indispensável que a pessoa jurídica, bem como seus gestores
cessem completamente o seu
envolvimento com a infração
averiguada.
Assim, cumpridas essas exigências, o referido acordo propicia vantagens, isentando a
empresa da divulgação de decisão condenatória nos meios
de circulação, bem como o retorno de receber incentivos e
subsídios de órgãos públicos e
de instituições financeiras.
A empresa também terá reduzida em até 2/3 a multa;
todavia, ainda permanece a
obrigação de reparar o dano
provocado à administração
pública.
Com o fito de se prevenir contra
a responsabilidade objetiva civil prevista na Lei nº 12.846/13,
o Programa de Compliance é
a melhor ferramenta de gestão que as empresas podem
adotar. Este programa consiste em importante mecanismo

de governança corporativa, na
busca de imunizar as empresas
contra atos de corrupção praticados por seus executivos e
dirigentes, empregados e representantes em geral.
Para a eficácia desse programa, os gestores devem ser auxiliados por uma equipe de
confiança de executivos de
elevado nível hierárquico, com
plena autonomia para implementação de programas anticorrupção com aplicações de
sanções, caso necessárias.
Essa equipe deve conceder aos
colaboradores livre acesso,
para que eles, de forma confidencial, possam relatar irregularidades de caráter ético.
Por isso, os princípios da Governança Corporativa, acrescidos
dos fundamentos do Programa de Compliance, reforçam
a importância de implantação
das melhores práticas de gestão, em especial nas empresas
familiares, considerando que a
Lei sob comento não enxerga o
seu porte ou sua origem, mas
tão somente sua atitude ética
perante o Poder Público.
Brian Jackson/Dollarphotoclub

esferas, ou seja, federal, estadual e municipal, que confere
ao ente público, bem como à
empresa envolvida, todos os
meios para o exercício da ampla defesa.

Apesar de todas essas cominações administrativas, a Lei sob
comento prevê o “Acordo de
Leniência”, que visa conceder
à pessoa jurídica responsabilizada objetivamente por atos
de corrupção reduções nas
sanções impostas, em troca
do compromisso de colaborar
com as investigações realizadas pela autoridade administrativa.
Esse acordo de leniência deve
proporcionar para a administração pública documentos e
www.empresafamiliar.com.br
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LIVROS

Resultado das pesquisas e da experiência acumulada como consultor
por Domingos Ricca, assim como da colaboração dos especialistas
José Bernardo Enéias de Oliveira, Roberto Gonzalez e Sandra Regina
da Luz Inácio, o livro procura mostrar a realidade das empresas
familiares brasileiras, diante dos desafios do mundo atual e dos
novos modelos de administração existentes. De forma muito didática,
oferece dicas simples e eficazes e mostra caminhos para a sua
profissionalização e aprimoramento.
O tema central do livro é a questão da sucessão na empresa familiar.
Conduzi-la adequadamente, segundo o autor, é um importante
passo para reduzir os riscos ligados à sobrevivência dessas empresas,
cujo índice de mortalidade na segunda e na terceira gerações é
elevadíssimo.
158 páginas, R$ 38,00

O livro mostra o estilo de liderança e o modo de conduzir os
negócios de Mary Kay Ash, fundadora da Mary Kay Inc., empresa de
cosméticos norte-americana, que atua também no Brasil.
A filosofia empresarial pouco convencional da empresária se
transformou em um best-seller, atraindo milhares de leitores
interessados em conhecer os segredos que levaram a empresa a ter
tanto sucesso, tornando-se uma das maiores do mundo em vendas
diretas nos segmentos de cuidados com a pele e maquiagem.
Com linguagem muito clara e direta, o livro mostra os princípios que
são a base das operações, do crescimento e da reputação mundial
da Mary Kay. Recheado de exemplos vivenciados pela autora no dia
a dia de seu trabalho, o texto mostra como a empresa criou novos
paradigmas.
287 páginas, R$ 42,00
Reunindo 25 artigos e ensaios, muitos deles inéditos, a obra aborda
temas que estão em forte evidência no momento atual, como a
corrupção, a violência urbana, a atuação das polícias, a política
de segurança pública, a maioridade penal, a situação do sistema
prisional, analisados em perspectiva histórica e com base no
conhecimento adquirido pelo autor em seus estudos e na sua longa
experiência como promotor e procurador de justiça, assim como em
importantes postos na administração pública.
Com uma visão crítica e aprofundada, os textos de João Benedicto de
Azevedo Marques têm como fio condutor a esperança e a ética, assim
como a crença que é possível a construção de uma sociedade mais
humana, justa e respeitadora dos direitos humanos.
124 páginas, R$ 36,00

26

www.empresafamiliar.com.br

Jakub Jirsák/Dollarphotoclub

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

www.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 Certiﬁcação 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

