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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 Afi f 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, fi nanças 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

caRta da editoRa

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. Fotos da capa: Minerva 
Studio /Dollarphotoclub (foto maior) e Divulgação
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

A forçA 
e A confiAbilidAde
dAs empresAs fAmiliAres

Nos últimos anos, renomados 
institutos de pesquisa têm 
voltado sua atenção para o 
segmento das empresas fami-
liares. Levantamento da Pri-
cewaterhouse Coopers (PwC) 
divulgado no final do ano pas-
sado revelou que a maioria das 
empresas familiares brasileiras 
registrou crescimento nos últi-
mos 12 meses.

Mesmo apresentando núme-
ros favoráveis, os maiores de-
safios para o crescimento das 
empresas familiares, além da 
sucessão, são a necessidade de 

Independentemente 
de crises econômicas, as 
empresas familiares têm 
reagido bem, apresentando 
bons resultados. Seu 
principal desafio está na 
preparação da sucessão. 

constante inovação e a incer-
teza da economia. 

Para o consultor Domingos Ric-
ca, da Ricca & Associados, com 
25 anos de experiência em em-
presas familiares, “a crise eco-
nômica não é novidade para o 
empresariado brasileiro, que 
já viveu momentos difíceis, en-
frentando planos econômicos 
catastróficos”, afirma. 

Segundo Ricca, “as empresas 
familiares são as maiores em-
pregadoras e geradoras de 
renda do Brasil. Utilizam mais 
ou menos 60% da mão de 
obra brasileira e são responsá-
veis por quase metade da pro-
dução nacional”. 

Mas, apesar de toda essa im-
portância econômica e social, 
poucas empresas familiares 
estão preparadas para a suces-
são. Estatísticas mostram que 
menos de metade das empre-

sas familiares sobrevivem à se-
gunda 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 figu-
ra carismática da pessoa que 
criou aquela empresa. Para 
o consultor Ricca, “a suces-
são deve ser cuidadosamente 
planejada. É necessária uma 
grande dose de boa vontade 
e disposição das partes que 
participam do processo de su-
cessão, 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”.
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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”.

capa

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 (Ba-
desp) realizou e presidiu o 
primeiro Congresso Brasilei-
ro da Pequena Empresa, que 
tornou-se a raiz do Estatuto 
da Pequena Empresa. Foi um 
dos idealizadores do sistema 
Simples de tributação (re-
gime de imposto voltado às 
micro e pequenas empresas, 
dependendo da receita bruta 
anual auferida).

Desde maio de 2013 na Secre-
taria, o ministro tem atuado 
na formulação e implantação 
de políticas públicas mais am-
plas, que atingem a maioria 
das MPEs, especialmente no 
sentido da simplificação e do 
aumento da sua competitivi-
dade.

entrevistA exclusivA com 
o ministro Afif domingos

Jo
sé

 C
ru
z/

Ag
ên

ci
a 

Br
as

il



www.empresafamiliar.com.br 7

Como o Sr. vê o desempenho 
das empresas familiares em 
nosso país?

No Brasil, mais de 95% das 
empresas estão no Simples 
Nacional. Ou seja, são médias 
e pequenas empresas (MPEs). 
Entre elas prevalecem, certa-
mente, as empresas familiares. 

O crescimento tem sido ex-
pressivo, seja no aumento 
do seu número, seja na cria-
ção de empregos, em função 
da melhoria do ambiente de 
negócios promovida pela di-
minuição dos ônus tributários 
e burocráticos do Simples Na-
cional.

O empreendedorismo do se-
tor é importante para o de-
senvolvimento do país?

O empreendedorismo tem 
crescido ao longo dos anos 
entre os brasileiros, tornan-
do-se uma alternativa impor-
tante para a criação de traba-
lho e renda para os cidadãos 
e as famílias.

Como a esmagadora maio-
ria das empresas brasileiras é 
formada por micro e peque-
nos negócios, daí se extrai a 
importância das empresas fa-
miliares, as que predominam, 
para o País.

O que a Secretaria da Peque-
na e Média Empresa tem fei-
to para facilitar a vida da em-
presa familiar?

Além do aperfeiçoamento do 
Simples Nacional, existem vá-
rias outras medidas para des-
burocratizar, simplifi car e fa-

vorecer os empreendimentos 
de pequeno porte. 

As medidas de simplifi cação, 
além da recente universaliza-
ção do Simples (Lei Comple-
mentar 147/2014), envolvem 
ainda a criação de um Pro-
natec Aprendiz. O princípio 
constitucional do tratamen-
to diferenciado será aplicado 
para permitir a contratação 
de menor aprendiz pelos pe-
quenos negócios. 

O trabalho é uma grande es-
cola, e quase todos os peque-
nos negócios são empresas 
familiares, local ideal para 
desenvolvimento das apti-
dões e habilidades dos jo-
vens brasileiros. O Pronatec 
Aprendiz será o Simples tra-
balhista, essa é nossa inten-
ção.

diminUição dos ônUs 
tRiBUtáRios 

e BURocRáticos
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muitAs empresAs fAmiliAres 
entre revendedores de tintAs

Existem muitas empresas fa-
miliares entre os associados? 

Sim, existem muitas. 

Qual o maior problema das 
empresas familiares no país?

Como tudo, tem seu lado bom 
e o lado ruim. Quando todos 
têm o mesmo objetivo, fica 
mais fácil a administração. Po-
rém, quando existem os apro-
veitadores da família, a con-
versa de patrão e empregado 
fica muito difícil.

Recente pesquisa indicou que, 
no Brasil, a credibilidade das 

WilliAns chequer burihAn, presidente dA Artesp 
(AssociAçÃo dos revendedores de tintAs de sÃo pAulo)

empresas familiares é muito 
grande. Qual sua explicação 
para isso?

O conceito familiar traz ao con-
sumidor um zelo maior pelo 
seu negócio, uma dedicação, 
uma maior responsabilidade, o 
que aumenta a confiabilidade.

Acredita que consultorias, pa-
lestras e informações são im-
portantes para as empresas 
familiares enfrentarem a com-
plicada fase da sucessão?

Sim, estas informações são 
muito importantes, pois uma 
sucessão  não é simplesmente 
preparar um dos entes da fa-
mília para dar continuidade ao 
seu negócio...

A Artesp tem feito alguma coi-
sa nesse sentido?

Já fizemos um evento junto ao 
Sitivesp (Sindicato da Indústria 
de Tintas e Vernizes do Estado 
de São Paulo), porém oportu-
namente poderemos fazer no-
vamente.

Deixe seu recado para os ges-
tores das empresas familiares.

Percebo que quando trabalha-
mos em família, o incentivo, o 
reconhecimento e os objetivos 
devem  andar juntos e sempre 
com a participação de todos. E 
separar totalmente o dia a dia 
do almoço de domingo.

opinião

Criada em 1960 com a inten-
ção de fortificar o setor de 
tintas, a Artesp passou qua-
se 20 anos sem muita movi-
mentação. Suas atividades se 
intensificaram quando gran-
des problemas econômicos 
passaram a atingir com mais 
força os revendedores. Hoje, 
é um dos principais canais de 
comunicação entre os reven-
dedores de tintas e atua como 
porta-voz perante os poderes 
públicos e a sociedade.

     Nesta entrevista, Willians 
Cherquer Burihan, presiden-
te da Associação, fala sobre 
as empresas familiares, seg-
mento importante entre os 
revendedores de tintas. 

“o conceito familiaR 
tRaz ao consUmidoR 
Um zelo maioR pelo 
seU negócio, Uma 
dedicação, Uma maioR 
ResponsaBilidade, 
o qUe aUmenta a 
confiaBilidade.”
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gestão de pessoas

o processo sucessório  
e A gestÃo do conhecimento

A sucessão é considerada tão 
importante na literatura que 
alguns autores definem em-
presa familiar como potencial 
para sucessão. Ela seria, então, 
uma empresa cujo controle e 
gerenciamento seriam passa-
dos para a próxima geração da 
família, quer seja por vontade 
dos herdeiros em assumir a su-
cessão, quer seja pela herança 
propriamente dita. 

As estatísticas confirmam que 
a sucessão é uma questão tipi-
camente problemática: apenas 
30% das empresas familiares 
sobrevivem à segunda geração 

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 ti-
verem cada um quatro filhos e 
seus descendentes mantiverem 
o ritmo de reprodução, a quar-
ta geração contará com 512 in-
tegrantes. 

Para garantir que o processo 
sucessório seja adequado e 
eficaz, é fundamental a ado-
ção de programa de gestão 

Sheila Madrid Saad

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

Socialização Externalização

Internalização Combinação

Conhecimento 

Tácito

Conhecimento 

Explícito

DE

Conhecimento 

Tácito PARA
Conhecimento 

Explícito

Quadro 1 – Modelo de conversão do conhecimento - NONAKA e TAKEUCHI (1997).
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do conhecimento organizacio-
nal que justifique não apenas 
as ações de treinamento, mas 
também a educação corpora-
tiva a ser impressa junto ao 
herdeiro, a partir da identifi-
cação de aptidões deste para 
a ocupação do cargo de gestor 
organizacional.

Para entendermos melhor as 
ações de gestão do conheci-
mento, é necessário apresen-
tar os tipos de conhecimento 
disponíveis para a organiza-
ção, a saber:

•	 Conhecimento tácito – 
adquirido a partir de ex-
periências pessoais; não 
formalizado; de difícil 
transferência, pois está ba-
seado na percepção do in-
divíduo.

•	 Conhecimento explícito – 
conhecimento organizacio-
nal; formalizado por meio 
de manuais, materiais di-
dáticos (treinamentos); re-
gulamento interno, entre 
outras ferramentas corpo-
rativas. É de fácil transfe-
rência, em virtude de já es-
tar estruturado.

O quadro da página ao lado 
retrata as formas de conversão 
do conhecimento, para melho-
rar a compreensão.

Os modelos de conversão do 
conhecimento podem ser tra-
duzidos da seguinte forma:

•	 Socialização – tácito para 
tácito: observação, imita-
ção da prática; experiência 
compartilhada. 

•	 Combinação – explícito 
para explícito: ajuste de 
processos, sistemas de com-
putadores; reconfiguração 
das informações.

•	 Internalização – explícito 
para tácito: ampliar, estender 
e reformular o conhecimen-
to tácito - aprendizagem.

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

Quando se trata do processo 
sucessório nas empresas fami-
liares, 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 so-
cialização: uma primeira, de 
socialização familiar, comum 
a todos os descendentes dos 
fundadores, quando há uma 
transmissão de valores e as-
pectos da cultura familiar; e 
uma segunda fase, de sociali-
zação nos negócios, reservada 
apenas aos potenciais sucesso-
res do fundador.

Para que o sucessor seja bem 
preparado, a transferência da 
experiência de quem empreen-
deu um negócio é crucial para 
a boa formação do profissio-
nal, mas será que isto basta?  E 
como a segunda geração pas-
sará suas experiências aos seus 
sucessores? Haverá, neste caso, 
a mesma riqueza de detalhes 
da primeira para a segunda?

A formação do sucessor preci-
sa ser planejada e formaliza-
da, o conhecimento deve ser 
explicito. É imprescindível que 
a modernidade seja adotada 
pela empresa, mas os valores 
e a filosofia do fundador de-
vem ser mantidos e transmiti-
dos às gerações futuras.
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tRansmitidos às 

geRações fUtURas



www.empresafamiliar.com.br12

case stoRY

pAsi:
no momento dA crise,  
A visÃo dA oportunidAde

No final da década de 80, 
Alaor Silva Junior, um corretor 
mineiro, constatou que havia 
uma grande massa de brasilei-
ros formada por trabalhado-
res e operários, pertencentes a 
classes sociais menos favoreci-
das, praticamente excluídas do 
mercado segurador.

Em 1988, o setor da constru-
ção civil passou por uma grave 
crise. Nesse momento difícil, 
quando muitas pessoas desani-
maram, Alaor percebeu aí uma 
oportunidade e criou o Plano 
de Amparo Social Imediato 
(PASI). Pioneiro no mercado, 
o produto foi capaz de demo-
cratizar o seguro de vida, que, 
até então, era privilégio dos 
mais abastados. O PASI tor-

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.  

nou-se referência nacional no 
mercado segurador, pois seu 
produto atende perfeitamen-
te 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 Corre-
tora de Seguros e começou a 
operar com corretagem em 
todos os ramos. Percebendo 
as perspectivas de profundas 
mudanças no comportamen-
to do mercado, idealizou e 

desenvolveu o projeto PASI – 
Plano de Amparo Social Ime-
diato, que iniciou sua vigência 
em 1989. Sendo pioneiro nesta 
iniciativa, tornou-se referência 
para o mercado de Microsse-
guros, ministrando palestras 
sobre o tema na USP e FGV e 
integrando a subcomissão da 
FENACOR do grupo de traba-
lho dos estudos de Microsse-
guros da SUSEP. Atualmente 
é presidente do Clube PASI de 
Seguros e estudioso no desen-
volvimento de novas ideias de 
seguros para as classes menos 
favorecidas. 

Sendo uma empresa familiar, 
atualmente trabalham com o 
fundador sua esposa, Mariân-
gela Marrocos, como sócia-

A família: Philippe Marrocos, Mariângela Marrocos, Alaor e Fabiana Resende
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diretora, a filha Fabiana Re-
sende, diretora-executiva e o 
filho Philippe Marrocos, que é 
assessor da diretoria.

Alaor conta que “em momen-
to algum tivemos problemas 
em nosso relacionamento 
profissional ou familiar den-
tro do ambiente de trabalho. 
Atualmente Mariângela cuida 
dos assuntos e atividades fa-
miliares, porém sem deixar de 
acompanhar o dia a dia da em-
presa”.

Mesmo assim, o fundador en-
fatiza que é importante que 
uma empresa familiar com 
problemas consulte uma con-
sultoria especializada. “Com 
certeza, uma consultoria espe-
cializada em estruturação de 
empresas familiares pode mui-
to contribuir antes, durante 
ou depois de existirem proble-
mas de relacionamento fami-
liar nas empresas. Se puder-
mos antecipar para que este 
assunto seja tratado o quanto 
antes, com certeza todos os fa-
miliares envolvidos sairão ga-
nhando.”

Família unida

Questionado sobre os rumos 
da empresa, Alaor afirma que 
hoje, a família possui muito 
mais do que um negócio: “sen-
timos, na verdade, que temos 
uma grande missão dentro da 
instituição, seguros de que de-
verá estar sempre voltada para 
as classes menos favorecidas 
da população. Portanto, den-
tro deste espírito de responsa-
bilidade familiar, pretendemos 
reestruturar nossa empresa 
para atender uma expectativa 
de uma grande expansão de 
nosso produto e seus benefí-
cios sociais e econômicos”, fi-
naliza Alaor Silva Júnior.

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

Di
vu

lg
aç

ão



www.empresafamiliar.com.br14

sUcessão e goveRnança coRpoRativa

crises econÔmicAs:  
A importÂnciA dA prepArAçÃo 
do sucessor nA mAnutençÃo 
dA empresA fAmiliAr  
pArA As próximAs gerAçÕes

As questões que envolvem o 
cenário nacional são comple-
xas e de difícil solução. Ser em-
presário no Brasil, na atualida-
de 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 en-
volveram: aumento dos com-
bustíveis, aumento das tarifas 
de energia, escassez de água, 
aumento de impostos, redu-
ção do consumo e disparada 
do dólar, entre outros fatores 
que fazem com que o cenário 
fique nebuloso e incerto.

Porém, a crise econômica não 

é novidade neste país. Tome-
se, por exemplo, o que o mer-
cado viveu na década de 80, a 
chamada “década perdida”, 
em virtude de inúmeros pro-
blemas oriundos de planos 
econômicos catastróficos, tan-
to para a população quanto 
para as empresas. 

Muito embora o empresariado 
tenha que lidar com as dificul-
dades existentes na economia 
nacional, tendo períodos com 
maiores ou menores obstá-
culos ao crescimento organi-
zacional, a empresa familiar 
sobrevive às intempéries e 
continua sendo predominan-
te na economia do Brasil e do 
mundo.

As organizações de natureza 
familiar são as maiores gerado-
ras 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 im-
portante da empresa familiar 
é o fundador. O pai, o avô, 
aquele que desenvolveu e con-
cretizou o negócio, é exemplo 
a ser seguido pelos familiares. 
Ele possui todo o conhecimen-
to sobre a empresa, e sabe a 

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.
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melhor forma de solucionar 
cada tipo de problema corpo-
rativo, além de ter vivenciado 
crises diversas, e principalmen-
te, ter mantido a organização 
rentável e viva por muitos anos.

Além disso, a imagem que 
a própria organização apre-
senta frente ao mercado está 
diretamente vinculada à per-
sonalidade do patriarca. Seus 
princípios e valores são incor-
porados 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 bai-
xos que teve que enfrentar; da 
opção por ser um empresário, 
com todos os percalços e con-
quistas que esta profissão de-
manda; da perseverança para 
realizar seu sonho.

Banco de escola ajuda, mas 
não oferece a bagagem ne-
cessária 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 re-
sultados 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 pro-
cesso. É preciso um Programa 
de Qualificação de Sucessores.

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 bas-
ta definir quais são os com-
portamentos, mas descrever 
o que cada padrão de com-
portamento significa para 
a empresa. Ex.: Ética - Age 
de acordo com valores éti-

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

•	 Quais são os maiores pro-
blemas a serem enfrenta-
dos?

•	 Quais os principais desafios 
do cargo? 

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

Uma coisa é certa, a empresa 
só sobreviverá para as pró-
ximas gerações com uma es-
trutura profissionalizada que 
permita ultrapassar tanto 
as crises econômicas quanto 
os problemas cotidianos. In-
cluem-se neste último as ações 
de Planejamento Sucessório, e 
os Programas de Qualificação 
de Sucessores. Este é um gran-
de desafio para a perpetuação 
dos negócios de família.
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a visão do HeRdeiRo

JeAn ZAgonel:  
A hArmoniA fAmiliAr  
evitA conflitos
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Fundada em 1977, a Constru-
tora Zagonel vem há quase 
40 anos evoluindo e hoje está 
plenamente capacitada a rea-
lizar obras de grande comple-
xidade 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. 

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

A Construtora Zagonel tem a 
preocupação socioambiental 
como uma constante, moti-
vo pelo qual estimula ações 
de colaboradores buscando 
o bem-estar social, tanto no 
ambiente interno quanto no 
externo. Todas essas ações in-
tegram 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.

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, Gio-
vani,Jean e Joni).

Jean, um dos herdeiros, está 
na Zagonel desde os 12 anos 
de idade, tendo começado 
como office-boy. Atualmen-
te diretor comercial, é forma-
do em Comércio Exterior com 
pós-graduação em Marketing. 

Ele afirma que “a experiência 
de começar tão cedo na em-

Jean Zagonel: 
“Começar cedo foi 

importante. Hoje tenho uma 
visão geral da empresa”.

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

A consultoria

Para manter uma gestão pro-
fissional, uma consultoria de 
empresas familiares foi con-
tratada e o trabalho feito na 
empresa foi muito importan-
te, segundo Jean.

“O trabalho do consultor 
abriu nossos olhos para coisas 
às quais muitas vezes não pres-
távamos atenção, como ter um 
organograma, uma melhor es-
trutura organizacional e ou-
tras ferramentas de gestão. 
Atualmente, estamos em fase 
final da implantação dos ajus-
tes sugeridos pela consultoria. 
Para nós foi superválido”, fi-
naliza Jean Zagonel. 

presa foi muito importante 
para o crescimento profissio-
nal e pessoal”. 

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

As empresAs  
diAnte de suAs crises

Crises fazem parte da vida das 
organizações – como da pró-
pria vida pessoal – e, embora 
possam ser objeto de um tra-
balho preventivo, algumas vão 
ocorrer com cada empresa, por 
melhores que sejam as precau-
ções tomadas. 

Assim, além de desenvolver 
um bom trabalho de preven-
ção, é fundamental saber lidar 
com as crises, quando elas sur-
gem, para reduzir seus impac-
tos negativos.

Define-se crise, no caso de em-
presas, profissionais liberais e 
instituições, como qualquer 
situação que abale conceito, 
imagem, reputação, percep-
ção, relações internas ou ex-
ternas, negócios etc., afetando 
o valor intangível da organi-
zação ou do profissional, sua 
atuação ou outro aspecto de 
sua atividade e de suas pers-
pectivas. Em casos extremos, 
as crises levam ao desapareci-
mento da empresa ou institui-
ção e ao obscurecimento do 
profissional. 

As causas das crises são varia-
das e incluem desde a quebra 
de expectativas, declaração 
ou atitude inadequada até 
acontecimentos trágicos com 
mortes, passando por prejuí-
zos pessoais, financeiros ou 
outros. 

Os fatores mais comuns de cri-
se empresarial são: 

•	 Produtos fora de especifi-
cação;

•	 Problemas ambientais;

•	 Alterações na legislação;

•	 Acidentes e incidentes;

•	 Falsificações e contamina-
ções;

•	 Acusações e manifestações;

•	 Mudanças;

•	 Questões trabalhistas;

•	 Relacionamento com clien-
tes;

•	 Ação de governos, ONGs e 
movimentos sociais. 

Essas ocorrências podem afe-
tar diferentes grupos, dos fun-
cionários aos clientes e à socie-
dade em geral.

A mídia traz continuamente 
informações sobre crises e tem 
no assunto uma de suas princi-
pais pautas: das grandes como 
os acidentes aeronáuticos, às 
comerciais como os recalls de 
produtos, passando por inva-
sões de propriedades, vaza-
mentos de produtos, depre-
dações, demissões coletivas, 
acidentes etc. 

O tema é constante em jornais, 
rádios e televisões, com desta-
que muitas vezes despropor-
cional à importância do fato, 
aumentando assim a repercus-
são negativa da ocorrência. 

Já que toda empresa passa por 
crises, é necessário se preparar, 

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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ou seja, imaginar o que pode 
ocorrer, e estabelecer um pla-
no para lidar essas situações, 
definindo procedimentos, res-
pon sabilidades, formas de 
agir, sistemas de apoio ne-
cessários etc. E treinar todos 
para essas possibilidades, em 
especial os que vão lidar dire-
tamente com o problema em 
relação a aspectos técnicos ou 
no relacionamento com o pú-
blico interno e outros grupos: 
órgãos de governo, mídia, au-
toridades, clientes, fornecedo-
res, sindicatos etc.

Não se trata de minimizar o 
problema, mas de saber lidar 
com ele, deixando clara a ação 
adotada, e mostrar a priorida-
de dada ao acontecimento e às 
vítimas, quando elas existem. 
E ainda reforçar o conceito da 
organização e de seus dirigen-
tes, pelo procedimento ético e 
correto face às consequências. 

Preparar-se para lidar com cri-
ses deve ser uma preocupa-
ção 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, dis-
por de sistemas que informem 
de modo rápido e eficiente a 
todos que levantarem dúvi-
das, e ter pessoas capazes de 
tomar medidas rápidas e efi-
cazes para o problema não se 
expandir. 
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diReito societáRio

recuperAçÃo JudiciAl  
em empresAs fAmiliAres

Empresas familiares desafiam 
as dialéticas estabelecidas na 
Administração e não raras ve-
zes apresentam desempenhos 
positivos surpreendentes, con-
quanto decorrentes de comple-
xa relação consanguínea. 

A manutenção do viés de posi-
tividade depende, no entanto, 
da visão e enfrentamento de 
novas soluções e desafios do 
núcleo empreendedor, visando 
primordialmente adaptar a ati-
vidade desenvolvida às atuais 
condições mercadológicas e 
transmitir os negócios da famí-
lia para as gerações vindouras.

Nesse contexto, a ausência de 
conhecimento e profissiona-
lismo na gestão, sobretudo, 
atuam de forma a não inibir a 
coexistência de confusão entre 
negócios pessoais e empresa-
riais, inclusive na órbita patri-
monial. 

Tais problemas, dentre outros, 
são graves entraves ao desen-
volvimento da empresa fami-
liar e, se não solucionados a 
tempo, por certo inviabilizarão 
um futuro “sustentável”, sen-
do imprescindível o aprimora-
mento pessoal, a constituição 
de estrutura(s) societária(s), as-
sim como planejamento estra-
tégico e sucessório de acordo 
com padrões confiáveis.

O que se busca é acertar, procu-
rar o melhor, mas nem sempre 
temos a capacidade de antever 
e promover as mudanças neces-
sárias na amplitude e agilidade 
que o negócio requer. 

Como resultado da omissão ou 
ação gerencial pífia – quiçá tar-
dia – a empresa pode se ver em 
meio a uma grave crise finan-
ceira, 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 impetra-
ção de Pedido de Recuperação 
Judicial, ou seja, pleitear a in-
tervenção estatal no intuito de 
superar a crise pela qual passa. 

Para tanto, deverá elaborar 
um Plano de Recuperação alo-
cando as medidas que entende 
necessárias à manutenção da 
atividade empresarial, dentre 
elas: 

•	 parcelamento da dívida; 

•	 reorganização societária 
(fusão, cisão, incorporação); 

Cristiane de Souza 
Santos 

Advogada e sócia da Castanha e Santos 
Advogados Associados

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
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•	 venda de ativos; 

•	 alienação de controle ou 
mesmo desapropriação do 
capital social; 

•	 previsão de organismos ex-
trajudiciais e pessoas espe-
cializadas no acompanha-
mento da recuperação da 
empresa

•	 além de outros previstos na 
aludida Lei.

Oportuno esclarecer não es-
tarem sujeitos aos efeitos da 
recuperação judicial alguns 
créditos de origem financeira, 
ou seja, tratando-se de cre-
dores titulares da posição de 
proprietário fiduciário de bens 
imóveis ou móveis, de arren-
dador mercantil, de proprie-
tário ou promitente vendedor 
de imóveis cujos respectivos 
contratos contenham cláusula 
de irrevogabilidade ou irretra-
tabilidade, inclusive em incor-
porações imobiliárias, ou de 
proprietário em contrato de 
venda com reserva de domí-
nio, prevalecem os direitos de 
propriedade sobre as coisas e 
as condições contratuais esta-
belecidas entre as partes.

Fundamental perante o mer-
cado quando se maneja uma 
Recuperação Judicial é a credi-
bilidade da empresa junto aos 
seus credores, prestadores de 
serviços, fornecedores e fun-
cionários.

O nó górdio da questão, em se 
tratando de empresa de cunho 
familiar, é justamente uma 
“administração familiar” ama-
dora 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 condi-

ções gerenciais (administrati-
vas) de nele permanecer. Isso 
é fato!

Portanto. empresário fami-
liar tradicional, os mecanis-
mos legais à reversão de uma 
situação de grave crise finan-
ceira estão dispostos na Lei nº 
11.101, de 2005, podendo e 
devendo ser utilizados, se pre-
ciso, para garantir a continui-
dade 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 susten-
te ou se recupere em momen-
tos difíceis. 
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ti e gestão

o mÉtodo cAnvAs  
e o plAneJAmento estrAtÉgico

Você já pensou na hipótese de 
trabalhar com projetos asso-
ciados à estratégia da empresa 
e, ao mesmo tempo, gerando 
valor para o negócio? 

Este é o “nirvana” de toda em-
presa: 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.

Isto porque a carência de di-
recionamento, paralelo ao 
fato de que a empresa muda 
constantemente suas estraté-
gias (às vezes mantendo o ob-
jetivo), faz com que haja uma 
ruptura interna entre o que a 
empresa quer com o como a 
empresa atingirá este(s) obje-
tivo(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 negó-
cio apoiará essa iniciativa.

Utilizando esse método, não 
só a empresa procurará in-
terpretar o valor que espera 
gerar aos seus clientes atra-
vés 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 direcio-
nar a empresa em seus resul-
tados. 

Além disso, utilizando a Ges-
tão de Portfólio (onde cada 
projeto será associado a uma 
ação estratégica da empresa), 
pode-se aplicar o Canvas tam-
bém para cada projeto – inter-
pretando o valor que este ge-
rará para a empresa. 

Reinaldo Nogueira

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. 
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Pense sua empresa por meio  
de:

•	 Gestão Estratégica de Pro-
jetos

•	 Gestão de Portfólio

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

Estes são desafios interessan-
tes. Pense e respeito e compar-
tilhe em sua empresa. 
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finanças e diReito

A lei AnticorrupçÃo  
e seus reflexos nAs empresAs 

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 legis-
lação, com o objetivo de con-
ferir subsídios aos empresários 
para evitar ou mitigar os efei-
tos da responsabilidade obje-
tiva das empresas quando da 
prática de atos de corrupção 
em prejuízo do erário público, 
seja nos âmbitos federal, esta-
dual e municipal.

Esta lei foi inspirada em com-
promissos internacionais assu-
midos pelo Brasil, visto que a 
corrupção está sendo conside-
rada como um fenômeno glo-
bal, pois seus efeitos podem 
ultrapassar as fronteiras na-
cionais. Assim, antes de ana-
lisar a Lei nº 12.846/13, faz-se 
necessário definir o que signi-
fica o termo “responsabilida-
de objetiva” e para tanto, em 
contraponto, vamos utilizar o 
seu conceito oposto, ou seja, a 
“responsabilidade subjetiva”.

A responsabilidade subjetiva 
tipifica-se pela ação conscien-
te e voluntária da pessoa que 
pratica o ato danoso, por ou-
tro lado, a responsabilidade 
objetiva não considera o ato 
de vontade, mas sim, a ocor-
rência de três condições, quais 
sejam: 

(a) a ação do agente; 

(b) a constatação da lesão ao 
erário público; e

(c) a ligação entre causa e efei-
to, 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 pratica-
ram atos que, pelo risco, teriam 
interferência sobre a entidade 
pública, causando prejuízos. 

Embora a Lei nº 12.846/2013 
seja chamada da “Lei Anticor-
rupção”, ela simplesmente se 
refere à prática de atos lesivos 
à administração pública.

A Lei nº 12.846/2013 também 
dispõe sobre o processo ad-
ministrativo dentro das três 

Evódio Cavalcanti 
Filho

Advogado, sócio da Cavalcanti e Scarmato – 
Sociedade de Advogados

os pRincípios da 
goveRnança 
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provas contundentes para a 
apuração de todos atos ilíci-
tos, com indicação de agentes 
envolvidos. Além disso, é in-
dispensável que a pessoa jurí-
dica, bem como seus gestores 
cessem completamente o seu 
envolvimento com a infração 
averiguada.

Assim, cumpridas essas exigên-
cias, o referido acordo pro-
picia vantagens, isentando a 
empresa da divulgação de de-
cisão condenatória nos meios 
de circulação, bem como o re-
torno de receber incentivos e 
subsídios de órgãos públicos e 
de instituições financeiras. 

A empresa também terá re-
duzida 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 ci-
vil prevista na Lei nº 12.846/13, 
o Programa de Compliance é 
a melhor ferramenta de ges-
tão que as empresas podem 
adotar. Este programa consis-
te em importante mecanismo 

de governança corporativa, na 
busca de imunizar as empresas 
contra atos de corrupção pra-
ticados por seus executivos e 
dirigentes, empregados e re-
presentantes em geral.

Para a eficácia desse progra-
ma, os gestores devem ser au-
xiliados por uma equipe de 
confiança de executivos de 
elevado nível hierárquico, com 
plena autonomia para imple-
mentação de programas anti-
corrupção com aplicações de 
sanções, caso necessárias. 

Essa equipe deve conceder aos 
colaboradores livre acesso, 
para que eles, de forma confi-
dencial, possam relatar irregu-
laridades de caráter ético. 

Por isso, os princípios da Gover-
nança Corporativa, acrescidos 
dos fundamentos do Progra-
ma de Compliance, reforçam 
a importância de implantação 
das melhores práticas de ges-
tão, 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.

esferas, ou seja, federal, esta-
dual e municipal, que confere 
ao ente público, bem como à 
empresa envolvida, todos os 
meios para o exercício da am-
pla defesa.

Dessa forma, a instauração e 
o julgamento do processo ad-
ministrativo 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 con-
denatória nos meios de co-
municação de grande cir-
culação local.

Não sendo possível a aplicação 
de multa, com base no fatura-
mento bruto, as multas podem 
variar de R$ 6 mil a R$ 60 mi-
lhões. Além dessas penalida-
des administrativas, a empresa 
condenada também será in-
cluída no “Cadastro Nacional 
de Empresas Punidas”.

Apesar de todas essas comina-
ções administrativas, a Lei sob 
comento prevê o “Acordo de 
Leniência”, que visa conceder 
à pessoa jurídica responsabili-
zada objetivamente por atos 
de corrupção reduções nas 
sanções impostas, em troca 
do compromisso de colaborar 
com as investigações realiza-
das pela autoridade adminis-
trativa. 

Esse acordo de leniência deve 
proporcionar para a adminis-
tração pública documentos e 
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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



www.empresafamiliar.com.br 27

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


