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Olá, 

E chegamos à terceira edição. Sempre pensando no empresário familiar, sentimos que é importante, 
nestes tempos de crise, criarmos uma seção dedicada à saúde deste empresário que assume enormes 
responsabilidades profissionais e familiares, que muitas vezes se entrelaçam de forma quase imperceptível. 
Aí vem o stress e... 
 
Nossa matéria de capa é a ação da Central de Serviços da Fiesp – Cser, em parceria com a Ricca Associados, 
o I Workshop de Empresas Familiares. No encontro sobre o assunto, foi interessante notar que os 
problemas se repetem e como as pessoas se sentem amparadas quando tomam contato e ficam sabendo 
que os percalços enfrentados por sua empresa são mais comuns do que imaginam e que a solução pode ser 
mais simples do que parece.

De Portugal vem a história dos “Pastéis de Belém”. Como convém a um país europeu, a tradicional 
empresa que é o nosso case desta edição foi fundada em 1837 e continua até hoje na mesma família, 
dando um exemplo de harmonia e sucesso. 

Artigos sobre conselho de administração, rotatividade nas empresas familiares e uma ampla visão com 
dados sobre a crise que estamos atravessando também estão presentes nesta edição.

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 (eunice@empresafamiliar.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

Iº Workshop dE EmprEsas 
FamIlIarEs: TEmas 
FuNdamENTaIs Em dEbaTE 

No dia 20 de agosto, o auditó-
rio da Fiesp, na Avenida Paulis-
ta, em São Paulo, recebeu mais 
de 70 interessados em partici-
par do Iº Workshop de Empre-
sas Familiares. 

Numa ação da Central de Ser-
viços da Fiesp – Cser, em parce-
ria com a Ricca Associados, o 
evento foi dirigido aos sindi-
catos patronais e aos interes-
sados em empresas familiares 
e tratou da importância do 
planejamento sucessório para 
a perpetuação das empresas. 

Para o consultor Domingos 
Ricca, que proferiu a palestra 
com o tema Perpetuação da 
empresa familiar: profissiona-
lização e sucessão, “os filhos 
não herdam as empresas com 
manual de instruções, por isso 
somente um processo de pro-
fissionalização e sucessão bem 
feito pode impedir o fracasso 
de uma empresa”.

Jean Zagonel, da Construto-
ra Zagonel, do Rio Grande do 
Sul, na palestra Sucessor na 
empresa familiar, falou sobre 
a estrutura que transformou 
a construtura, uma empresa 
familiar fundada por seu pai, 
numa das mais atuantes e bem 
sucedidas do Sul do país. Num 
momento de emoção, mostrou 
uma lista feita à mão pelo seu 
pai, José Zagonel, onde o fun-
dador elencava os momentos 
mais difíceis enfrentados pela 
empresa.

Workshop de empresas familiares realizado pela Fiesp

Jean Zagonel, diretor comercial da Construtora Zagonel
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capa

Outra palestrante, Ana Gabrie-
la Ribeiro Dezan, herdeira de 
um dos fundadores do Fran´s 
Café, explicou aos presentes 
como funciona a empresa. 

Gabriela detalhou as ações 
comerciais e estratégicas que 
transformaram uma pequena 
cafeteria do interior de São 
Paulo numa das mais atuan-
tes do setor no país, graças à 
sociedade entre dois irmãos 
que escolheram um ponto no 
Centro de Bauru para realizar 
o sonho de criar uma cafeteria 
onde homens e mulheres pu-
dessem tomar um bom café 
em ambiente diferenciado, 
elegante e descontraído.  

No workshop foram aborda-
dos também os princípios da 
governança corporativa, como 
transparência, equidade, pres-
tação de contas, respeito e 
responsabilidade, ética e boas 
práticas de governança. 

Domingos Ricca falou sobre 
os quatro pilares da empresa 
familiar onde destacou a per-
severança e como transferir 
os conhecimentos e a cultura 
do fundador, fundamental no 
processo de sucessão. O her-
deiro precisa ser capacitado 
para assumir as novas funções.

Paulo Henrique Schoueri, Di-
retor Titular da Central de Ser-
viços da Fiesp, afirma esperar 
que ações como esta “aproxi-
mem as empresas dos sindica-
tos agregando valor, conheci-
mento e abordando um tema 
atual e importante para as em-
presas que, entre tantos de-
safios, precisam se planejar e 
capacitar sucessores para con-
tinuidade de seus negócios.”

os quaTro pIlarEs da EmprEsa FamIlIar 
•	 Palavra	e	Credibilidade
•	 Perseverança	
•	 Carisma	e	liderança
•	 Cultura

Ana Gabriela Ribeiro Dezan explica a trajetória de sucesso do Fran’s Café

Domingos Ricca faz palestra sobre governança corporativa e sucessão em empresas familiares
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Paulo Schoueri, diretor titular da Cser/Fiesp Domingos Ricca, sócio-diretor da Ricca & Associados
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GraNdE maIorIa dE EmprEsas 
FamIlIarEs Em ImplEmENTos 
rodovIárIos, muITas já Na 
sEGuNda GEração 

alcIdEs braGa, prEsIdENTE da aNFIr, assocIação 
NacIoNal dos FabrIcaNTEs dE ImplEmENTos rodovIárIos

“eMpresário faMiliar 
deve seMpre procurar 
alGuM tipo de 
forMação que possa 
auxiliar no seu 
neGócio, cercar-se de 
pessoas coMpetentes 
e não confundir o 
trabalho	Com	sua	
casa”.
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opinião

A Anfir é uma entidade que 
congrega mais de 1.300 afi-
liados ativos, desde micro, 
pequenas, médias e grandes 
empresas, ligadas ao seg-
mento de transporte de car-
gas. Estas companhias são as 
responsáveis pela fabricação 
de todos os implementos ro-
doviários utilizados no Brasil.

Fundada em 1980, nestes 
mais de 30 anos de ativida-
des as empresas familiares 
demonstraram sua força tam-
bém neste segmento da eco-
nomia. 

Segundo o presidente da 
Associação, Alcides Braga, 
“a totalidade das empresas 
produtoras de implementos 
rodoviários é de empresas 
familiares. Algumas já estão 

na segunda geração de ad-
ministração com os herdeiros 
tomando à frente dos negó-
cios”.

De acordo com Braga, o se-
tor de implementos rodoviá-
rios tem sentido os efeitos da 
crise econômica. “O primeiro 
semestre de 2015 apresentou 
retração no volume de em-
placamentos da indústria de 
implementos rodoviários de 
40,36%. 

No período o mercado recebeu 
45.894 unidades ante 76.947 
de janeiro a junho de 2014. No 
segmento pesado a queda com 
relação a 2014 é de 48,74% 
com 14.676 emplacamentos 
contra 28.633. No setor leve a 
retração no primeiro semestre 
é de 35,39% o que represen-

um pErFIl da aNFIr
Fundada em 22 de maio de 1980 na cidade Caxias do Sul/RS, a Anfir 

tem como objetivos:

•	 Cuidar dos interesses coletivos das associadas;

•	 Assessorá-las nos seus problemas técnicos, jurídicos, etc;

•	 Ampliar a representatividade e prestigio da associação;

•	 Manter e aumentar o número de associados;

•	 Desenvolver temas e ações de real interesse das associadas, entre 

outros.

ta 31.218 emplacamentos ante 
48.314 produtos distribuídos 
ao mercado de janeiro a junho 
de 2014. 

Esse resultado reflete a situa-
ção de desaquecimento geral 
da economia e esperamos que 
sejam tomadas medidas para 
reanimar o mercado”. O presi-
dente da Anfir afirma que “o 
setor precisa agir com cora-
gem, porque é nos momentos 
mais difíceis que se descobre a 
real capacidade das pessoas.”

Para o empresário familiar, o 
conselho de Alcides Braga é 
que “procure sempre algum 
tipo de formação que possa 
auxiliar no seu negócio, bus-
que se cercar de pessoas com-
petentes e não confunda o 
trabalho com sua casa”.
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Gestão de pessoas

rEcruTamENTo E sElEção 
Nas EmprEsas FamIlIarEs

É fundamental desenvolver 
um modelo de ingresso dos 
funcionários ou membros da 
organização, de forma a per-
mitir que os admitidos se ajus-
tem à estrutura corporativa, 
integrando-se ao modelo cul-
tural vigente. 

A alta rotatividade é sempre 
um custo elevado para as or-
ganizações, em virtude do co-
laborador não ter tempo para 
se adaptar plenamente às suas 
funções e, por conseguinte, 
não proporcionar à empresa 
os resultados esperados.

Os funcionários das empresas 
familiares conhecem a dife-
rença que o controle familiar 
promove em suas vidas profis-
sionais, em suas carreiras e na 
organização como um todo. 

Por isso, é necessário que o 
processo de recrutamento e 
seleção seja o mais ajustado 
possível ao modelo funcional 
esperado na organização. 

Dessa forma, as ferramentas 
utilizadas devem maximizar os 
resultados esperados de forma 
a racionalizar todo o processo 
e permitir que o colaborador 
esteja inserido em um cargo 
afinado ao seu perfil. 

Vamos entender então as ba-
ses para o recrutamento e a 
seleção:

Recrutamento 

É definido como um processo 

de atração de candidatos qua-
lificados. Sua execução é uma 
operação que deverá estar 
vinculada à estratégia empre-
sarial. 

Para ficar mais claro, façamos 
uma distinção entre os refle-
xos do recrutamento no con-
texto operacional e estratégi-
co, a saber:

•	 Operação – é quando há o 
anúncio da vaga, por qual-
quer meio utilizado pela 
organização. 

•	 Estratégia – é quando o 
recrutamento permite que 
a empresa obtenha van-
tagem competitiva, por 
exemplo, contratar um 
grupo de funcionários para 
atender uma demanda es-
pecífica e desenvolver a se-
leção durante um período 
de realização das ativida-

Sheila Madrid Saad

Consultora de RH e sócia diretora da Ricca 
& Associados Consultoria e Treinamento,  
empresa especializada em Governança 
Corporativa e Sucessão Familiar.
(Sheila@empresafamiliar.com.br)
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a falta de critérios e 
MetodoloGia para a 

seleção ocasiona altos 
índices de rotatividade 
e, eM decorrência desse 
fator, a eMpresa perde 

recursos preciosos, 
principalMente neste 

período de crise.
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des profissionais. Isso mi-
nimiza o risco de contratar 
o perfil errado, proporcio-
na treinamento antes da 
contratação efetiva, aten-
de adequadamente a de-
manda sazonal e minimiza 
custos, ou seja, gera vanta-
gem competitiva.

Assim, conclui-se que o recru-
tamento tem início no pla-
nejamento, e se desdobra na 
operação. 

Cabe ressaltar que a eficácia 
deste mecanismo de recruta-
mento se dá, principalmente, 
quando a empresa, caso con-
trate o candidato, tenha li-
berdade total para demiti-lo, 
se necessário. 

Parece óbvio que a empresa, à 
medida que contrata alguém, 

deva ter livre escolha no mo-
mento de demitir este empre-
gado, se seu desempenho não 
estiver a contento. Porém al-
guns problemas podem ocor-
rer neste sentido:

•	 Caso o candidato tenha re-
lação de parentesco com 
gestores da empresa, sua 
demissão pode causar uma 
crise familiar;

•	 Se a indicação partiu de um 
grande cliente ou fornece-
do, e sua demissão implicar 
em problemas de perdas 
organizacionais, será mui-
to difícil desligar este fun-
cionário.

Embora os problemas acima 
citados sejam os mais comuns, 
outras situações desagradá-
veis podem ocorrer. Cabe à 

empresa avaliar as situações 
de risco.

Seleção 

É o processo de escolha a ser 
realizado pela organização ou 
por empresa especializada. 

Não há um bom processo se-
letivo sem um recrutamento 
que atraia os melhores candi-
datos. Não há um colaborador 
com bom desempenho sem 
que haja uma seleção bem 
conduzida.

A falta de critérios e metodo-
logia para a seleção ocasiona 
altos índices de rotatividade 
e, em decorrência deste fator, 
a empresa perde recursos pre-
ciosos, principalmente neste 
período de crise.
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case story internacional

pasTéIs dE bElém: sabor 
da TradIcIoNal docErIa 
porTuGuEsa GaraNTE o 
sucEsso aTé os dIas dE hojE

A história de sucesso dos Pas-
téis de Belém tem um forte sa-
bor de tradição e vem de Por-
tugal. No início do século XIX, 
em Belém, junto ao Mosteiro 
dos Jerónimos, havia uma re-
finaria de cana-de-açúcar asso-
ciada a um pequeno local de 
comércio variado. Como con-
sequência da Revolução Libe-
ral ocorrida em 1820, em 1834 
foram fechados todos os con-
ventos de Portugal e o clero e 
trabalhadores expulsos. 

Numa tentativa de sobrevivên-
cia, alguém do Mosteiro põe à 
venda pastéis doces, rapida-
mente designados por “Pastéis 
de Belém”. Na época, a zona 
de Belém era distante da cida-
de de Lisboa e o percurso feito 
em barcos a vapor. A imponên-
cia do Mosteiro dos Jerónimos 
e da Torre de Belém atraíam os 
visitantes que se habituaram a 

Além de ser um negócio 
familiar, há uma ligação 
forte com os colaboradores, 
muito importante na 
qualidade do trabalho e no 
amor que as pessoas têm ao 
que fazem e ao local onde 
trabalham.

Di
vu

lg
aç

ão



www.empresafamiliar.com.br 13

saborear os deliciosos pastéis 
originários do Mosteiro. Em 
1837, inicia-se a fabricação 
dos “Pastéis de Belém”, em 
instalações anexas à refinaria, 
segundo a antiga “receita se-
creta”, oriunda do convento. 

Transmitida e exclusivamen-
te conhecida pelos mestres 
pasteleiros que os fabricam 
artesanalmente, na “Ofici-
na do Segredo”, esta receita 
mantém-se igual até os dias 
de hoje. A única e verdadeira 
fábrica dos “Pastéis de Belém” 
consegue, através de uma 
criteriosa escolha de ingre-
dientes, proporcionar hoje o 
paladar da antiga doceria por-
tuguesa.

Miguel Clarinha, herdeiro do 
fundador Domingos Rafael 
Alves, empresário local que 
conhecia a receita original do 
Mosteiro dos Jerónimos, conta 
que “a empresa está na mes-
ma família há quatro gera-
ções, desde o princípio do sé-
culo XX. A passagem geração 
a geração foi sempre dentro 
da família, de pai para filhos 
ou sobrinhos”.
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Hoje, a Pastéis de Belém é co-
mandada por Pedro Clarinha 
(pai), juntamente com Penélo-
pe Clarinha (prima) e Miguel 
Clarinha. Como herdeiro e 
diretor de uma empresa cen-
tenária, Miguel explica que 
“cada empresa tem o seu mo-
delo próprio. No nosso caso, o 
mais importante é assegurar 
um produto de qualidade ele-
vada; só assim podemos man-
ter e conquistar novos clientes. 
Sem eles não há futuro. Mes-

mo nos momentos mais com-
plicados, apostamos sempre 
na qualidade dos produtos e 
na experiência que proporcio-
namos. Assim garantimos que 
o cliente saia satisfeito e vai 
querer voltar. Manter a identi-
dade e produção artesanal dos 
pastéis tem sido ao longo dos 
anos um dos principais fatores 
de sucesso”.

No comando de uma empresa 
familiar com longa tradição, 
Miguel dá seu recado ao em-
presário familiar brasileiro: 
“para além de ser um negócio 
familiar, há uma ligação forte 
com os colaboradores. Vários 
deles têm suas famílias traba-
lhando na confeitaria e esta 
ligação ao posto de trabalho 
torna-se muito importante na 
qualidade do trabalho e no 
amor que as pessoas têm ao 
que fazem e ao local onde tra-
balham. Alguns dos nossos co-
laboradores estão conosco há 
muitos anos, fazem parte da 
casa e da sua história. Este tipo 
de relação é muito importante 
para ajudar na integração dos 
mais novos, passando a ‘místi-
ca’ e história deste local”.
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sucessão e Governança corporativa

coNsElho dE admINIsTração E 
GovErNabIlIdadE 
Na GEsTão dE crIsE
das EmprEsas FamIlIarEs

O fundador de uma empresa 
familiar é, comumente, uma 
pessoa solitária na sua posição 
de gestor corporativo.

Muitas vezes sua tomada de 
decisão é precedida de confli-
tos pessoais; com frequência, 
não tem com quem dividir o 
“peso” de suas responsabilida-
des.

Algumas de suas inquietações 
são:

•	 Meu filho (a) tem condi-
ções de assumir a empresa? 

•	 Como posso alocar todos 
os meus herdeiros na orga-
nização?

•	 Como escolher um suces-
sor?

•	 Sou pai e dono da empre-
sa. O que faço para preser-
var os dois papéis?

Entre outros dilemas...

A inclusão do Conselho de 
Administração nas empresas 
familiares permite que a or-
ganização tenha instrumentos 
para garantir o gerenciamen-
to de crises, quer sejam elas 
vinculadas à gestão, quer se-
jam inerentes às relações fami-
liares. 

É necessário entender que vá-
rios fatores afetam a dinâmica 
dos Conselhos de Administra-
ção, a partir de ações e com-
portamentos que precisam ser 
contextualizados para efeito 
de entendimento.

Neste artigo iremos tratar de 
três dos aspectos vinculados ao 
comportamento nas organiza-
ções, que são: delegação, auto-
ridade e responsabilidade.

Delegação de Autoridade e 

responsabilidade

O Conselho de Administração 
tem responsabilidade e auto-
ridade finais dentro da orga-
nização. Entretanto, é preciso 
que seja delegada parte da sua 
responsabilidade e autoridade 
para que o diretor possa gerir 
as operações da empresa e tor-
nar o seu trabalho eficiente e 
eficaz.

É muito comum que o dire-
tor seja o fundador ou outro 
membro da família e sócio na 
empresa. Neste caso, além de 
ser responsável pela organi-
zação ou por uma área, pode 
fazer parte do Conselho de 
Administração, mas não deci-
dirá nada sozinho. Precisa da 
aprovação do colegiado para 

os terMos autoridade, 
resPonsabilidade	e	

prestação de contas 
são frequenteMente 
Mal entendidos. isto 

pode causar confusão, 
Problemas	e	inefiCáCia.

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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as tomadas de decisões estra-
tégicas e deve prestar contas 
aos membros do Conselho.

A delegação consiste em pedir 
que outra pessoa faça algo no 
seu lugar. Alguns gestores po-
dem se sentir tentados a dele-
gar as coisas com as quais não 
querem se envolver. Entretan-
to, delegar não significa livrar-
se da responsabilidade. Aque-
le que delega a tarefa ainda é 
responsável por fazer com que 
ela seja realizada. 

Como assegurar que a auto-
ridade delegada, a respon-
sabilidade e os sistemas de 
prestação de contas sejam 
claramente comunicados e en-
tendidos? 

Uma das maiores causas de 
confusão nas empresas é a 
falta de conhecimento sobre 
quem tem autoridade e res-
ponsabilidade pelo quê. Isto 
resulta em lacunas de desem-
penho, duplicação de tarefas 
e mau manejo de recursos cor-
porativos. 

É importante que a pessoa es-
teja ciente da sua autoridade e 
responsabilidade. A autorida-
de e a responsabilidade devem 
estar escritas claramente, e to-
dos devem ter acesso a este 
documento na organização. 

Além disso, a autoridade e a 
responsabilidade devem estar 
escritas nas descrições dos car-
gos individuais.

Autoridade, Responsabilidade 

e Prestação de Contas

Os termos autoridade, res-
ponsabilidade e prestação 
de contas são frequentemen-
te mal entendidos. Isto pode 

causar confusão, problemas e 
ineficácia.

Responsabilidade é o que é es-
perado de alguém. Por exem-
plo, a descrição de um cargo 
descreve as tarefas que a pes-
soa deve realizar.

Autoridade é o poder para 
agir sem ter que obter permis-
são das pessoas que delega-
ram a autoridade.

Por exemplo, se o Conselho de 
Administração der autoridade 
ao Diretor para recrutar fun-
cionários, este não precisará 
obter a aprovação do Conselho 
de Administração cada vez que 
um funcionário for contratado. 
É possível ter responsabilidade 
sem autoridade, mas a autori-
dade sempre vem acompanha-
da de responsabilidade. 

Tanto a responsabilidade quan-
to a autoridade estão ligadas à 
prestação de contas. Prestação 
de contas significa responder 
pelo resultado das próprias 
ações ou da falta de ação. Por-
tanto, ela está presente onde 
quer que haja uma relação en-
tre duas pessoas.

•	 As pessoas com autorida-
de devem prestar contas às 
pessoas que lhe deram essa 
autoridade;

•	 As pessoas com responsabi-
lidade devem prestar con-
tas às pessoas que lhe de-
ram esta responsabilidade.

É comum ver a prestação de 
contas como algo negativo, 
em que as pessoas só procuram 
uma oportunidade para res-
ponsabilizar os outros quando 
fizerem algo errado. Entretan-
to, também pode ser algo po-
sitivo, que podemos usar para 
o desenvolvimento mútuo.

A autoridade geralmente é 
conferida ao Conselho de Ad-
ministração pelos membros da 
organização. 

A responsabilidade do Conse-
lho de Administração é garan-
tir que a organização cumpra 
o seu propósito. Assim sendo, 
deve prestar contas às pessoas 
que lhe conferiram autoridade 
e às pessoas que são afetadas 
pelo trabalho da organização; 
deve ainda, responder perante 
o governo, uma vez que há as-
pectos legais a cumprir. 

Uma vez que o Conselho de 
Administração consiste num 
grupo de pessoas, há certo 
grau de autoprestação de con-
tas. Cada membro do grupo 
exige que os outros membros 
prestem contas.

Delegação

O Conselho de Administração 
não tem a capacidade para 
administrar a organização so-
zinho. Portanto, esse órgão 
deve delegar parte da auto-
ridade e da responsabilidade 
ao Diretor, no que se refere à 
gestão, para se concentrar na 
governabilidade.

As questões a considerar são o 
planejamento, a gestão finan-
ceira, a captação de recursos, 
a gestão dos funcionários, dos 
programas e projetos e as rela-
ções públicas.

Governança Corporativa so-
mente gerará valor para a 
empresa familiar se houver o 
desenvolvimento de uma boa 
gestão organizacional. Neste 
caso, a boa governança permi-
tirá uma administração ainda 
melhor, em benefício de todos 
os sócios, da família e dos co-
laboradores.
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a visão do herdeiro

rEmaNso do bosquE:  
TradIção INIcIada pElo paI
E coNTINuada pElos FIlhos
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No final da década de 90, dois irmãos, Thiago 
e Felipe Castanho, percorriam as ruas de Be-
lém, no Pará, entregando as pizzas que o pai, 
“Seu Chicão”, fazia. 

Em 2000, “Seu Chicão” passou a cozinhar pra-
tos típicos paraenses para vizinhos e amigos, 
com a ajuda da esposa e dos dois filhos. Des-
ta maneira nascia o Remanso do Peixe que, 
nestes 15 anos, tornou-se um dos restaurantes 
mais conhecidos da cidade. 

Aberto em 2011, o Remanso do Bosque segue 
a tradição gastronômica da família Castanho, 
hoje sob o comando dos filhos do fundador, 
Thiago e Felipe.

Aqueles meninos, que ajudavam o pai na co-
zinha, hoje administram esse espaço nobre da 
capital paraense. 

Thiago Castanho tornou-se um chef com re-
conhecimento internacional e o restauran-
te oferece mercadorias de produtores locais, 
aproximando cada vez mais as pessoas da his-
tória dos ingredientes. Tem cachaça de jambu, 
farinhas de Bragança, chocolate do combu e 
doce de leite do Marajó. 

Thiago Castanho é um típico paraense. Com 
apenas 27 anos, já é um dos maiores nomes da 
gastronomia nacional. 

Segundo o jornal The New York Times, ele é 
um dos mais inovadores chefs do Brasil, fa-
zendo renascer a culinária amazônica. Além 
disso, foi eleito por três vezes Chef do Ano 
pela revista Veja Comer & Beber Belém, figu-
rou na lista da revista Forbes 2015, que ele-
geu 30 brasileiros de destaque em diferentes 
áreas, integra a lista dos 50 Best Restaurants 
da América Latina e recebeu o título de chef 
do ano 2015, pela revista Prazeres da Mesa.

Conversamos com Thiago, que nos dá a Visão 
do Herdeiro e sua preparação para assumir 
em 2012 o restaurante da família. Ele conta 
que “desde o começo nos envolvemos na par-
te administrativa, com foco em gerir da me-
lhor forma o negócio”. 

Ao longo dos anos, segundo ele, foram me-
lhorando de acordo com o crescimento da 
marca do restaurante. “Depois de consolidar 
o conceito, buscamos uma consultoria para 
formalizar os processos e aplicar na prática. 

Thiago Castanho: 
“Acredito muito no conceito de família, 

tradição e costumes. Meu pai me ensinou 
todos os valores de comprometimento que 

tenho hoje”.

Dessa forma, seguimos com o negócio madu-
ro e alinhado”, diz.

Estar ao lado da família pesou na decisão de 
assumir o restaurante, apesar de ser um chef 
famoso, que poderia estar trabalhando numa 
grande cidade brasileira e até mesmo no exte-
rior. “Acredito muito no conceito de família, 
tradição e costumes”, afirma. “Meu pai me 
ensinou todos os valores de comprometimen-
to que tenho hoje. Foi com ele que crescemos 
na gastronomia, observando seu trabalho e 
dedicação. Foi nosso maior incentivador para 
profissionalizar a carreira que escolhemos e 
quem sempre me apoiou. Hoje, ainda partici-
pa ativamente com a família toda na adminis-
tração do Remanso do Peixe”, finaliza Thiago 
Castanho.
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atualidades

os muNIcípIos,
a comuNIdadE E a Educação

O CLP – Centro de Liderança 
Pública de São Paulo lançou 
dia 07 de outubro o Ioeb, novo 
índice que busca identificar as 
oportunidades em educação 
nos municípios. O índice foi  
desenvolvido por Reynaldo 
Fernandes, criador do Ideb e 
ex-presidente do Instituto Na-
cional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep), e Fabiana Freitas, ex-di-
retora do mesmo Instituto. 

A pesquisa nacional realiza-
da com apoio do Instituto Pe-
nínsula, da Fundação Roberto 
Marinho e da Fundação Le-
mann mostrou que Sobral no 
Ceará é a cidade que apresen-
ta o melhor Ioeb, com 6,1, se-
guida por duas outras cidades 
do mesmo estado (Groaíras e 
Porteiras), por Centenário (RS) 
e Novo Horizonte (SP).

O resultado confirma traba-
lho realizado pelo PNBE em 
2006/2007, com apoio da Por-
to Seguro, que também iden-
tificou a liderança de Sobral 
na educação, como fruto de 
trabalho contínuo realizado 
na cidade e expandido pra o 
estado.

O levantamento foi feito em 
cidades que apresentaram 
melhorias na educação nos 
últimos anos, segundo os mé-
todos oficiais de avaliação. 
A partir daí organizou um 
workshop com especialistas, 
professores e estudantes da 
periferia, que identificou ca-
minhos para superar a atual 
situação e possibilitar que che-

guemos a 2022 com todos (ou 
quase todos) os jovens dessa 
faixa etária com pelo menos 
12 anos de escolaridade eficaz, 
como propõe o Projeto Brasil 
2022 – Do País que Temos ao 
País que Queremos, lançado 
pelo PNBE Pensamento Nacio-
nal das Bases Empresariais em 
2003. Nesse workshop foram 
duas as principais reclamações 
dos estudantes da periferia, 
comprovando as pesquisas so-
bre o abandono dos estudos: a 
má condição física das escolas, 
e o ensino desinteressante. 

O trabalho do PNBE concluiu 
que o primeiro passo para a 
melhoria é definir claramente 
que a responsabilidade pelo 
ensino infantil e fundamen-
tal é do município – à época 
menos de 30% dos municí-
pios assumiam essa função, 
enquanto os outros 70% divi-
diam-na com o estado ou dei-
xam por conta deste. Recursos 
estaduais e federais são vistos 
como dinheiro de ninguém, 
levando a desperdício e mau 
uso. 

Um segundo passo é envol-
ver a comunidade no proces-
so educacional – o trabalho 
do PNBE mostra que, quando 
isso acontece, a situação se 
transforma. Esse envolvimen-
to passa pela descentralização, 
maior transparência no uso 
de recursos, maior delegação 
de decisões às Associações de 
Pais e Mestres, e outras inicia-
tivas. Uma competição entre 
escolas públicas do município, 
com premiação e reconheci-

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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mento das que tiverem me-
lhor desempenho - no ensino, 
em música, artes etc. envolve a 
comunidade na manutenção e 
permanente melhoria das uni-
dades, reduzindo a também a 
degradação, que é um proble-
ma sério em muitos locais.

Um terceiro passo é melhorar 
a gestão, com dois diretores 
em cada escola – um da área 
pedagógica e outro de admi-
nistração, contratados a partir 
de concurso público. Eles esco-
lhem sua escola, com base às 
suas notas, como ocorre em 
judiciários estaduais e sistemas 
escolares de alguns estados. 
Periodicamente eles devem ser 
avaliados pelo poder público e 
pela comunidade, sendo subs-
tituídos se o desempenho não 
for adequado.

O quarto passo da proposta do 
PNBE é melhorar o conteúdo, 
que precisa ser estimulante e 

bem apresentado. O Governo 
Federal deve definir apenas o 
que é básico para todas as es-
colas, o Governo Estadual com-
plementa com especificidades 
regionais e o município ajusta 
o ensino às condições locais. Em 
vários municípios isso vem sen-
do feito com sucesso, reforçan-
do a visão do agronegócio e ou-
tros aspectos da realidade local. 

Os professores necessitam 
também de novo tipo de for-
mação e de reciclagem perma-
nente, quanto ao conteúdo e 
à forma. Um professor bem 
treinado e informado, que fa-
cilita a participação, mantém a 
atenção de uma turma de 25, 
30 ou mais alunos, enquanto 
quem transmite mecanicamen-
te o conteúdo não mobiliza o 
interesse pela aprendizagem, 
mesmo com poucos estudan-
tes na sala.

Na área financeira, o Governo 

Federal deve equalizar os sa-
lários dos professores, como 
propõe o PDE Plano de Desen-
volvimento da Educação, além 
de pagar a bolsa-estudante ou 
bolsa aprendiz para evitar que 
o aluno fuja da escola por ra-
zões econômicas. Ao Governo 
Estadual cabe complementar 
os recursos e cuidar do treina-
mento de professores. A res-
ponsabilidade principal é do 
município, aí incluídos além 
da Prefeitura, as entidades da 
sociedade civil, que devem fis-
calizar o uso dos recursos e a 
eficácia do ensino, e a comuni-
dade que precisa cobrar. 

Como dizia o falecido governa-
dor André Franco Montoro, “o 
que pode ser feito pelo municí-
pio não deve ser feito pelo esta-
do e o que pode ser feito pelo 
estado não deve ser feito pelo 
governo federal” – o que vale 
em outros países grandes tam-
bém na área educacional.
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econoMia – fiesp

olhaNdo além da crIsE
A crise econômica brasileira 
não foi uma criação recente, 
foi construída durante um lon-
go período de tempo, alicerça-
da nas opções que o país fez, 
gerando um modelo econô-
mico que se esgotou e cobra 
seu preço hoje. Para entender 
como sairemos dessa situação 
será necessário, antes de qual-
quer coisa, entender como che-
gamos até aqui.

A partir dos anos 2000 o país 
recebeu um presente do resto 
do mundo, a forte expansão 
da economia mundial, puxada 
em grande parte pelo vigoroso 
crescimento chinês, gerando o 
que se convencionou chamar 
de “Boom das Commodities”. 
Essa elevação dos preços dos 
produtos básicos colocou o país 
em um papel de destaque no 
cenário interna-
cional, possibili-
tando também 
que houvesse 
forte expansão 
da demanda in-
terna, da renda e 
do emprego.

A valorização do 
real frente às ou-
tras moedas pos-
sibilitou que o 
aumento da ren-
da das famílias e 
a forte expansão 
do consumo não 
se transformas-
sem em inflação 
através da con-
corrência dos 
importados no 
mercado inter-
no. Portanto, os 
bens que não so-
friam concorrên-
cia externa, no-

tadamente os serviços, tiveram 
fortes expansões de preços, en-
quanto os produtos industriais, 
por exemplo, tiveram suas mar-
gens comprimidas e seguraram 
a inflação. As figuras 1 e 2 abai-
xo mostram claramente o fato 
mencionado. 

A consequência desse modelo é 
que a maior parte da expansão 
da demanda e da renda do país 
foi para o exterior por meio 
das importações. A produção 
nacional viveu um enorme di-
lema: custos de produção cres-
cente devido aos aumentos dos 
preços internos, mas sem poder 
repassar para o seu preço esses 
custos maiores, pois o produto 
importado ganhava mercado 
devido ao câmbio valorizado. 

Guilherme Renato 
Caldo Moreira

Gerente do Departamento de Estudos e 
Pesquisas Econômicas da FIESP e do CIESP
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A figura 3 abaixo mostra essa 
situação. Mesmo com a des-
valorização recente do real, o 
custo industrial saiu de 100 em 
1994 e chegou a 631 hoje. Por 
outro lado, um produto impor-
tado que custasse os mesmos 
100 em 1994, custa hoje 431, 
mesmo com a forte desvalori-
zação cambial recente.

O esgotamento do modelo

As apostas do modelo brasilei-
ro, que funcionaram por quase 
quinze anos, se tornaram nos-
sas fraquezas

•	 Fim do ciclo de preços das 
commodities devido ao de-
saquecimento da economia 
global;

•	 Deterioração das condições 
econômicas acabou com a 
âncora cambial;

•	 Elevação da inflação leva 
a necessidade de políticas 
contracionistas;

•	 Perda de participação da 
indústria no PIB tirou capa-
cidade de crescimento da 
economia brasileira.

A desindustrialização no Brasil 
não foi considerada um proble-
ma no contexto de alto nível 

de emprego, crescimento da 
renda e do consumo. Porém, 
após o período de bonança 
econômica, a redução da parti-
cipação industrial no PIB enfra-
queceu a economia e reduziu o 
mecanismo histórico de saída 
de crises. 

A participação industrial de 
transformação caiu de 16,9% 

em 2003 para 
10,9% em 2014, 
o menor nível 
da série históri-
ca iniciada em 
1947. A perda 
de importân-
cia da indústria 
também se re-
flete na ques-
tão fiscal, haja 
vista que ela é 
responsável por 
33% da arreca-
dação de tribu-

tos. Ou seja, representa 10% 
do PIB, mas arrecada 33% dos 
tributos.

Não podemos esquecer que 
o dinamismo da indústria de 
transformação cumpre papel 
relevante no desenvolvimento 

econômico. O setor possui o 
maior valor adicionado por tra-
balhador, 43,8 mil reais contra 
20,8 mil reais do setor de servi-
ços (maior setor em participa-
ção do PIB). Além disso, por ser 
intensivo em capital, é o mo-
tor do crescimento no longo 
prazo, sendo responsável pela 
geração e difusão de inovações 
tecnológicas que contribuem 
para o aumento da produtivi-
dade da economia.

O novo modelo de crescimen-
to da economia brasileira terá 
que, necessariamente, basear-
se no lado produtivo da econo-
mia e não apenas no consumo; 
nesse sentido, a retomada do 
setor industrial brasileiro se tor-
na fundamental. Mesmo com a 
perspectiva econômica nega-
tiva, a desvalorização cambial 
pode trazer benefícios para o 
setor industrial brasileiro no 
longo prazo. O novo patamar 
do câmbio pode gerar novas 
oportunidades. No entanto, 
não devemos nos esquecer dos 
velhos problemas brasileiros 
que nos assombram, principal-
mente àqueles relacionados ao 
Custo Brasil. 

Figura 3
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saúde

sTrEss : 
EpIdEmIa sEm prEcEdENTEs 

A Organização Mundial de Saú-
de (OMS), define saúde como o 
completo estado de bem-estar 
físico, mental e social, e não 
simplesmente a ausência de 
enfermidade. Segundo dados 
do Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística de 2013, a 
expectativa de vida do brasilei-
ro é de 74,9 anos. De fato, vive-
mos mais. Não necessariamen-
te melhor...

O cenário do mundo corporati-
vo é preenchido por stress cons-
tante: tarefas intermináveis, ní-
vel de atenção e concentração 
requeridas, tomadas de decisão 
diárias, competitividade, de-
pendência da realização de ta-
refas por outros, situações con-
flituosas, desafios econômicos e 
financeiros.

Toda esta demanda é agravada 
pela acessibilidade que os re-
cursos tecnológicos permitem 
(e-mail, redes sociais, aplicativos 
de comunicação) e pela globa-
lização, que muitas vezes exige 
teleconferências entre conti-
nentes, independente de fuso 
horário.  

Tamanha responsabilidade com-
promete a vida pessoal. Troca-se 
o que é importante pelo que é 
urgente. A família, os amigos, 
o próprio “eu” são deixados 
em segundo plano. 

O trabalho absorve todo o 
tempo e toda a energia. Não é 
incomum surgir uma síndrome 
obsessivo-compulsiva chamada 
workaholism. Como uma epi-

demia, o stress da vida moder-
na atinge grande parte da po-
pulação mundial.

Mas, afinal, o que é o stress?

A palavra tem origem na lín-
gua inglesa e significa tensão, 
pressão. Diante de um fator 
agressor, o corpo reage com a li-
beração de adrenalina, um hor-
mônio que tem como função 
permitir a luta ou a fuga. Para 
tal, os batimentos cardíacos se 
aceleram, a pressão sobe, os va-
sos de sangue se contraem (por 
isso, a palidez), as pupilas se di-
latam, os músculos trabalham...

Se persistir a agressão, desen-
volve-se a resistência. Nesta 

Ana Beatriz de 
Freitas Castro 
Marques

Médica, é clínica geral e endocrinologista, 
graduada pela Faculdade de Ciências 
Médicas da Santa Casa de São Paulo. 
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teMpos difíceis na 
econoMia siGnificaM 

Mais pressão para 
as pessoas. isso é 

especialMente sentido 
pelo eMpresário 
faMiliar que, na 

Maioria das vezes, 
assuMe dupla 

resPonsabilidade.	
Pressão	no	trabalho,	

preocupações eM casa: 
está	aberto	o	Caminho	

para o stress.
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37,5% são sedentários e 35% 
têm colesterol elevado.

A modernidade trouxe consigo 
uma intensa transformação so-
cial que não isentou o empresa-
riado brasileiro. As pessoas dei-
xaram o campo e absorveram a 
qualidade de vida urbana.

A situação econômica iniciada 
no final do século passado fa-
voreceu o acesso à alimenta-
ção e fez com que os índices 
de desnutrição caíssem a níveis 
de primeiro mundo. Por outro 
lado, deu origem a uma nova 
epidemia: obesidade. Usando 
um raciocínio lógico, o exces-
so de peso pode ser explicado 
pelo maior consumo e menor 
gasto. Mas, há algo um pou-
co mais complexo do que uma 
conta matemática.

A falta de tempo nas grandes 
cidades favorece (mas também, 
“obriga”) o  consumo de ali-
mentos industrializados. A faci-
lidade proporcionada, além de 
excesso calórico, traz um alto 
teor de sódio e de gorduras sa-
turadas. 

Quando estamos numa situa-
ção de stress, é muito comum 
a sensação de que não vamos 
conseguir superar ou supor-
tar essa fase. A incerteza pode 
evoluir  para um quadro de an-
siedade que, por sua vez, pode 
gerar mudança no comporta-
mento alimentar e ganho de 
peso.

Para alguns, ocorre a perda 
de apetite mas, para outros, o 
ato de comer é quase um refle-
xo (“beliscar”). Há uma maior 
necessidade de carboidratos 
(massa, chocolate, doce) já que 
participam do aumento das 
endorfinas, que são substân-
cias responsáveis pelo bem-es-
tar. Tem de ser encarado como 

um pedido de socorro e não 
como indisciplina. O organis-
mo está tentando equilibrar-se 
e combater o stress e o ganho 
de peso é inevitável (agravado 
pelo sedentarismo).

Com a obesidade vem a hiper-
tensão, o diabetes e o aumen-
to dos níveis de colesterol que, 
associados ao sedentarismo e 
stress, compõem os principais 
fatores de risco para doenças 
cardiovasculares (infarto e aci-
dente vascular cerebral). Mui-
to pior se estiverem presentes 
tabagismo e abuso de bebida 
alcoólica. 

A saúde do empresariado bra-
sileiro requer atenção!

Diante do contexto que pre-
senciamos e atuamos, o que 
fazer?

1. Tornar a prática de ativida-
de física um compromisso 
inadiável (utilize este tem-
po como um pretexto para 
rever amigos ou conhecer 
pessoas fora do ambiente 
de trabalho). 

2. Estimular uma dieta equi-
librada e aproveitar o mo-
mento da refeição para de-
sacelerar, relaxar.

3. Priorizar o seu bem estar 
com programas de mu-
dança de comportamento:  
técnicas de relaxamento, 
participar de programas de 
combate ao tabagismo (se 
pertinente).

4. No tempo livre, desligar-se 
por completo do trabalho.

5. Realizar exames preventi-
vos periódicos. Manter-se 
atento a todo e qualquer 
sintoma e buscar a orienta-
ção de um médico.

fase, não se percebem os sin-
tomas descritos para a fase de 
alarme. Convive-se sem perce-
ber. Passada a fase onde pare-
ce haver a adaptação, evolui-se 
para a exaustão.

Estudo realizado em 2010 
pelo ISMA Brasil (International 
Stress Management Associa-
tion ) com 1000 (mil) executivos 
de Porto Alegre e São Paulo re-
velou dados preocupantes (ver 
tabela abaixo).

Executivos Brasileiros 
e Stress

86% Dores musculares
81% Ansiedade
78% Angústia
57% Uso de álcool ou 

drogas
53% Comportamento 

agressivo
38% Distúrbio do Sono
13% Hipertensão arterial

A ansiedade é causa de insônia, 
falta de concentração, prejuízo 
da memória, medo (muitas ve-
zes, excessivo e limitante para 
execução de tarefas habituais), 
depressão.  

Do ponto vista físico, pode 
apresentar-se com taquicardia, 
aumento da sudorese, dor de 
cabeça, alterações digestivas 
(diarreia, por exemplo).

Não menos importante para a 
qualidade de vida dos empre-
sários brasileiros é a análise da 
saúde física. Dados obtidos de 
laboratórios em São Paulo que 
oferecem exames preventivos 
(“check up”) apontam que 
70% dos executivos apresen-
tam sobrepeso ou obesidade; 
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livros

Ao longo de 70 anos de trabalho, Mario Pacheco Fernandes 
acumulou um estoque invejável de experiências e conhecimentos: 
foi executivo de várias importantes empresas, atuou como consultor, 
abriu seus próprios negócios, desfrutando de forte reconhecimento 
como administrador e homem de marketing. Agora, decidiu reunir 
esses conhecimentos e experiências em seu primeiro livro. 

Escrita em estilo simples, direto e bem humorado, com frases 
e parágrafos curtos, a obra mostra as ideias do autor sobre 
administração, todas devidamente testadas ao longo de sua trajetória 
profissional (que correspondem aos 25.555 dias). São ideias que 
muitas vezes fogem do convencional e que resultaram em iniciativas 
de impacto, motivadas quase sempre por duas perguntas que sempre 
se fez, saindo do lugar-comum: Por que é isso é assim? Pode ser 
diferente e melhor? 

206 páginas, R$ 44,00 

O livro apresenta definições e conceitos fundamentais para o 
varejista – especialmente o de pequeno e médio porte – de maneira 
simples e didática, buscando fazer com que o leitor apreenda o 
conteúdo e possa fazer a aplicação prática dos conceitos e técnicas 
explicados nos seus negócios.  

A partir de sua experiência gerencial em importantes empresas e 
de sua vivência como consultor, Domingos Ricca aborda a a teoria 
de maneira muito acessível, mostrando as principais definições de 
marketing, apresentando formulações consagradas como 4 Ps, 4 
As e 4 Cs e transmitindo noções de planejamento mercadológico e 
planejamento estratégico. 

Além disso, toca em muitos aspectos importantes para o dia a dia  
de quem atua na gestão de empresas de varejo. 

96 páginas, R$ 30,00

A partir de sua vivência como psicoterapeuta de casais, Carlos Messa 
escreveu esse livro, tendo como objetivo mostrar que a felicidade 
conjugal é possível e, ao mesmo tempo, estimular as pessoas a 
assumirem esse objetivo e indicar os caminhos da qualidade no 
relacionamento afetivo.

O livro é dividido em quatro partes, nas quais, em textos curtos e 
com linguagem simples, o autor aborda diferentes aspectos e etapas 
do relacionamento entre casais: “Como e porquê da relação a dois”, 
“Evitando erros graves”, “O afastamento” e “Construindo uma 
relação de alta qualidade”.

Apresentando uma série de dicas, ele resume a postura ideal para os 
casais numa fórmula simples:  integrar a razão e a emoção, mantendo 
o contato emocional positivo e a intimidade. 

159 páginas, R$ 42,00

Adquira estes e outros livros em http://editoracla.webstorelw.com.br/
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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	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


