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Olá, 

Apresentamos mais uma edição da revista Empresa Familiar. Para este número, trazemos uma 
matéria de capa sobre a qualifi cação do sucessor, fator muito importante neste momento 
sempre sensível para uma empresa familiar.

No nosso case, mais uma vez atravessamos o Atlântico para trazer uma reportagem com a 
tradicional Vinícola Quinta da Aveleda, de Portugal, sólida empresa familiar com muitos anos 
de atividade. Os herdeiros, em fase de passagem da 4ª para a 5ª geração, contam de que forma 
é feita a preparação para essa transição. 

Na seção do herdeiro, trazemos Anny Burihan, da Ideal Center Tintas, que conta sua 
experiência na empresa fundada por seu pai. Artigos sobre governança e seções do interesse 
do empresário familiar, como a Seção Saúde – onde contamos como funciona e quando deve 
ser procurado um pronto-socorro –, Seção Acontece e Livros estão à disposição do leitor.

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. 
Foto da capa: glisic_albina/Dollarphotoclub
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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Qualificação do sucessor: 
momento fundamental

Considerada o pilar da econo-
mia brasileira, a empresa fa-
miliar tem de transformar as 
relações entre os familiares e 
todas as questões emocionais 
envolvidas em uma relação 
profissional objetiva, se os ges-
tores quiserem que essa em-
presa sobreviva à 2ª geração.  

Das quase oito milhões de em-
presas em atuação em nosso 
país, 90% são familiares. E, ao 
contrário do que já acontece 
em muitos outros locais, o per-
fil brasileiro se apresenta con-
centrado nas mãos de poucos 
indivíduos. Segundo pesqui-
sas, dos 300 maiores grupos 
privados nacionais, 287 são 

Entre todas as questões 
emocionais e profissionais 
envolvidas na sucessão 
da empresa familiar, a 
qualificação do sucessor é 
fundamental, se os gestores 
quiserem que essa empresa 
sobreviva à 2ª geração. 

controlados por uma ou mais 
famílias. Cento e trinta estão 
localizadas no Estado de São 
Paulo, responsáveis por apro-
ximadamente dois milhões de 
empregos diretos, e possuem, 
no conjunto, um patrimônio lí-
quido da ordem de 40 bilhões 
de dólares. 

Apesar dos números expressi-
vos, as estatísticas são pessimis-
tas sobre a sobrevivência des-
sas empresas após a morte da 
primeira geração de empreen-
dedores. Nos Estados Unidos, 
estimativas indicam que 70% 
delas são liquidadas ou vendi-
das após a morte de seus fun-
dadores. No Brasil, pesquisas 
realizadas em 2002 indicavam 
que, de cada cem fortunas de 
famílias brasileiras, apenas de-
zoito foram herdadas.

A qualificação do sucessor

Alguns programas de Quali-
ficação de Sucessores trazem 
conhecimento prático e teóri-
co para auxiliar essas empre-
sas no emblemático momento 
da passagem do controle. O 
desenvolvimento desses pro-
fissionais é muito importante, 
pois uma transferência bem 
sucedida depende do preparo 
adequado de quem vai assu-
mir. 

Alguns fatores são chave, 
como:

•	 Experiência dentro e fora 
da empresa da família; 

capa

oBJetiVos de um ProGrama  
de Qualificação de sucessores (PQs)

objetivo Geral: 
Oferecer aos herdeiros/sucessores todos os conceitos e práticas 
aplicadas à profissionalização nas empresas familiares, de forma a 
otimizar a gestão dos negócios de família. 

objetivos específicos: 
Apresentar todos os conteúdos e cenários relativos às empresas 
familiares;

Apresentar os fatores vinculados à profissionalização e preparação 
para a sucessão, além de todas as premissas inerentes a 
Governança Corporativa; 

Conduzir o participante a reflexões que possam promover a 
melhoria contínua do modelo de gestão das empresas familiares.
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•	 Fazer um plano de desen-
volvimento, destacando 
os conteúdos que serão 
aprendidos;

•	 A forma pela qual será fei-
ta e os prazos de realiza-
ção; 

•	 Entrar na empresa em fun-
ções que forneçam o co-
nhecimento operacional 
e não em cargos de asses-
soria ou diretamente em 
cargos de direção (como 
se diz popularmente “deve 
começar por baixo”). 

Enfim, a preparação do suces-
sor não deve fazer dele um 
teórico apenas, mas a sua ca-
pacidade prática tem de ser 
exercitada constantemente, fa-
zendo com que ele participe da 
execução e das decisões com o 
acompanhamento e apoio dos 
fundadores. Na família, cria-se 
confiança. Na empresa, exerci-
ta-se o profissionalismo.

A importância dos fundadores

Os fundadores são fundamen-
tais nos processos de sucessão 
e profissionalização, pois sem o 
seu apoio os processos não se-
rão conduzidos de maneira efi-
caz. Deve existir total ligação 
entre fundadores e herdeiros, 
uma vez que é papel dos pri-
meiros serem os condutores do 
processo, só eles conhecem os 
caminhos da relação empresa e 
família.

Os fundadores têm de ser 
conscientizados e as trocas de 
poder das empresas familia-
res devem ser feitas com eles 
em vida. As mudanças sem o 
apoio do fundador são muito 
difíceis de acontecer de forma 
efetiva e com sucesso. 

Sucessão planejada 

O desenvolvimento de um pla-
nejamento para a sucessão 
provavelmente vai criar um 
ambiente mais propício para 
a finalização da transferência 
do poder de uma geração para 
a outra. Uma das formas des-
sa passagem é o Programa de 
Qualificação de Sucessores. Em 

fase de implantação em algu-
mas empresas, ele obedece a 
alguns pontos principais, como:

•	 Administração de conflitos 
familiares;

•	 Descentralização do poder 
por parte do fundador;

•	 Planejamento patrimonial;

fases do PQs

•	 Fase I – Ambientação dos Sucessores – com foco na integração 
à área de atividade profissional, ou à gestão corporativa como 
um todo;

•	 Fase II – O Desenvolvimento do Programa – com foco no 
processo de aprendizagem propriamente dito;

•	 Fase III – Avaliação – cujo foco é o acompanhamento dos 
resultados obtidos pelo sucessor, durante o seu período 
de formação. Nessa fase, gestor terá a obrigatoriedade 
de reportar as avaliações ao sócios (ou ao Conselho de 
Administração, se houver).

a empresa deve definir o patamar de excelência exigido dos 
sucessores que participam de um programa dessa natureza.

Processo de aValiação do PQs

diagnóstico
Determinar na FASE I o perfil do sucessores, seus pontos fortes e a 
desenvolver, bem como identificar as expectativas dos participantes 
do PQS.

formação
Início do processo de formação na FASE II, com o 
acompanhamento do gestor responsável pelo sucessor.

agregação ao modelo gerencial da empresa
Será considerada a evolução do sucessor, frente a todas as 
atividades e desafios a ele propostos durante o Programa, por 
meio de relatório a ser entregue ao professor.
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capa

•	 Escolha do sucessor;

•	 Desenvolvimento conjunto 
da visão estratégica da em-
presa;

•	 Adequação de agentes in-
fluentes no processo, como 
a família, empregados, 
clientes e fornecedores;

•	 Estruturação da área de re-
cursos humanos, com perfil 
de cargo, competências e 
avaliações de desempenho.

Regras para a sucessão

Segundo Sheila Madrid Saad, 
consultora de RH e sócia di-
retora da Ricca & Associados 
Consultoria e Treinamento, “a 
sucessão na empresa familiar 
deve seguir algumas regras, 
como determinar a época da 
sucessão, com os mais expe-

rientes fazendo parte do Con-
selho, abrindo caminho para 
a geração seguinte. A função 
do Conselho é supervisionar os 
mais jovens. Outra prioridade 
é que todos tenham direitos 
iguais, e devem ser fixados re-
quisitos mínimos (estudos, em-
prego fora) válidos igualmen-
te para todos”.

Segundo a consultora, “quan-
do existe a possibilidade de 
vários irmãos, ou primos, dis-
putarem a chefia, a escolha 
deve ser feita por mérito, e de 
forma democrática. Este possi-
velmente é o maior ponto de 
criação de conflitos nas em-
presas de família”, diz Sheila.

Só um processo de sucessão 
muito bem planejado e con-
duzido pode garantir a trans-
ferência de um empreendi-
mento aos sucessores de um 
proprietário. Estatísticas con-

firmam que a sucessão é tão 
problemática que apenas 30% 
das empresas familiares sobre-
vivem à segunda geração e 
apenas 5% à terceira. 

A qualificação do novo gestor

Para um processo sucessório 
adequado e eficaz é necessário 
que haja um processo de ges-
tão do conhecimento, a edu-
cação corporativa do herdeiro 
e a identificação de aptidões 
para a ocupação do cargo de 
gestor. Para isso, é necessário 
que essa pessoa apresente al-
gumas qualificações, como: 
Conhecimento tácito , adquiri-
do a partir de experiências pes-
soais, baseado na percepção do 
indivíduo; e Conhecimento ex-
plícito, formalizado por meio 
de manuais, materiais didáti-
cos (treinamentos), regimento 
interno, entre outros. 

o PaPel do fundador no desenVolVimento 
do sucessor

O PQS é um programa complementar à formação  desenvolvida 
pelo Fundador na empresa.

O sucessor (a) que assumir a gestão da empresa deverá 
representar claramente os valores da família, que normalmente 
são: 

•	 trabalho duro
•	 comprometimento com o sucesso do negócio
•	 disposição para se sacrificar pelo cliente
•	 confiança dos familiares.

Portanto, o sucessor precisa ser direcionado e desenvolvido 
pelo fundador.
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na indústria de tintas, 
há esPaço Para emPresas 
GloBais e nacionais 

dilson ferreira, Presidente-executiVo da aBrafati, 
associação Brasileira dos faBricantes de tintas
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Reunindo fabricantes de tin-
tas de grande, médio e pe-
queno porte, assim como os 
seus fornecedores, a ABRA-
FATI – Associação Brasileira 
dos Fabricantes de Tintas tra-
balha em prol do desenvolvi-
mento setorial sustentável.

Segundo o presidente da As-
sociação, Dilson Ferreira, “o 
setor conta com um grande 
número de empresas familia-
res, muitas das quais admi-
nistradas hoje pela segunda 
ou terceira geração”. 

Qual é o perfil das empresas 
do setor? 

É um perfil bem variado, que 
reflete a evolução do setor e 
também a sua diversidade de 
segmentos. Há empresas de 
portes variados, instaladas em 
diversas regiões do País, dedi-
cando-se à produção de tintas 
para diversas aplicações: imo-
biliárias, automotivas (tanto 
para uso OEM quanto para 
a repintura) e uma infinida-
de de tipos para utilização 
na indústria – para a pintura 
de móveis, eletrodomésticos, 
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opinião

prosperaram e se moderniza-
ram, estando ativas até hoje. 
Algumas delas se mantêm com 
as famílias dos fundadores. Te-
mos exemplos de empresas que 
estão há 60, 70 ou 80 anos nes-
sa situação. 

Houve, também, aquisições por 
outras empresas – nacionais ou 
estrangeiras – e fusões ou joint -
ventures. 

Muitas das multinacionais que 
atuam no nosso setor no Brasil 
começaram pela via da aquisi-
ção de uma ou mais empresas 
aqui atuantes. 

Como vê o processo de sucessão 
nessas empresas familiares?

Os fundadores, muitas vezes, 
tinham uma grande vocação 
empreendedora, uma imensa 
disposição para o trabalho e 
um conhecimento técnico que 
era o suficiente para a época. 

Com o passar do tempo, a evo-
lução tecnológica e o ambien-
te de negócios mais complexo 
exigiram uma preparação mais 
ampla e consistente dos admi-
nistradores. As empresas fami-
liares que estão aí até hoje são 
aquelas em que houve um bom 
planejamento e uma transi-
ção cuidadosa para a geração 
seguinte. Os sucessores têm a 
vivência na empresa, contam 
com a experiência dos mais 
velhos, mas ao mesmo tempo 
investiram na sua formação, 
tanto nos aspectos técnicos 
quanto nos de gestão.  Enten-
dem que o mercado é cada vez 
mais competitivo e que exige 
profissionalização na adminis-
tração. 

As empresas criadas mais re-
centemente seguem esse mes-
mo padrão?

É diferente a situação, pois o 
Brasil e o mundo não são os 
mesmos de 80 ou 100 anos 
atrás. O perfil empreendedor 
é uma característica em co-
mum com os pioneiros da in-
dústria, mas os fabricantes que 
querem sobreviver e crescer 
no mercado precisam investir 
em qualidade, tecnologia, di-
ferenciação e, cada vez mais, 
sustentabilidade. Para isso, de-
vem contar com dirigentes que 
tenham uma visão moderna 
e uma formação consistente.  
Ao mesmo tempo, precisam de 
recursos para acompanhar o 
desenvolvimento tecnológico 
e as novas demandas do mer-
cado e da sociedade.

Isso é o que vemos nas empre-
sas de capital nacional que fo-
ram fundadas nas últimas dé-
cadas e que ocupam posição de 
destaque no setor. Há espaço 
para elas, assim como para as 
grandes empresas globais.

embalagens, embarcações, ae-
ronaves, tubulações, platafor-
mas de petróleo etc. Em prati-
camente tudo que se produz, 
a tinta é utilizada, para prote-
ção, conservação, decoração, 
renovação, sinalização e ou-
tras finalidades.

Há muitas empresas familiares 
entre as indústrias de tintas?

Existe um número significativo 
de empresas familiares, muitas 
delas já na segunda ou terceira 
geração. A história da indús-
tria de tintas está fortemente 
ligada à ação de empresários 
pioneiros, que desbravaram o 
mercado a partir do final do 
século 19 e início do século 20.

Pode explicar o que aconteceu 
ao longo dos anos com essas 
empresas?

Muitas das indústrias abertas 
por empreendedores pioneiros 

o setor de tintas no Brasil
•	 O Brasil é um dos seis maiores mercados mundiais para 

tintas.

•	 Fabricam-se no país tintas destinadas a todas as aplica-
ções, com tecnologia de ponta e grau de competência 
técnica comparável à dos mais avançados centros mun-
diais de produção.

•	 Há centenas de fabricantes, de grande, médio e pequeno 
porte, espalhados por todo o país. Os dez maiores fabri-
cantes respondem por aproximadamente 75% do total 
das vendas.

•	 Os grandes fornecedores mundiais de matérias-primas e in-
sumos para tintas estão presentes no país, de modo direto 
ou através de seus representantes, juntamente com empre-
sas nacionais, muitas delas detentoras de alta tecnologia.

•	 Faturamento líquido 2015: US$ 3,054 bilhões.

•	 Volume produzido 2015: 1,318 bilhão de litros.
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gestão de pessoas

mulheres 
na sucessão familiar

Ao longo da história muitas 
mulheres se destacaram no 
cenário mundial, mas a partir 
dos anos 1950 houve a mobili-
zação feminina por igualdade 
e justiça. 

E mesmo hoje, apesar de mui-
tas ocuparem cargos altos na 
hierarquia organizacional, a 
exemplo das executivas de su-
cesso em empresas globais ou 
mesmo de presidentes da Re-
pública, as mudanças no cená-
rio econômico e empresarial 
podem se configurar de ma-
neira sutil.

As empresas familiares no Bra-
sil têm origem nas Capitanias 
Hereditárias, em que filhos 
recebiam empreendimentos 
rurais por herança, antes da 
dinamização do parque indus-
trial do país. Embora a evolu-
ção e modernização tenham 
ocorrido nas organizações de 
forma geral, durante muito 
tempo os homens eram os su-
cessores naturais nas empresas 
familiares.

Um dos maiores entraves den-
tro das corporações é o pro-
cesso sucessório, normalmente 
porque o fundador constrói 
um negócio para que seja per-
petuado para as futuras gera-
ções de sua família. 

Os empreendedores familiares 
se preocupam, uma vez que a 
empresa consumiu boa parte 
de sua vida e demandou um 
esforço sobre-humano para 
sua manutenção e seu desen-
volvimento.

Para qual filho deixar os negó-
cios? E se o sonho do pai não 
for o sonho do filho? Muitos 
pais cogitaram que poderia ser 
o sonho da filha e a presença fe-
minina foi notada, inicialmente 
de maneira tímida, e aos pou-
cos de forma mais constante. 

A presença feminina na suces-
são familiar é recente. As mu-
lheres começaram a ser cotadas 
para a sucessão nas empresas 
familiares há apenas 15 anos. 

Atualmente as filhas estão 
incluídas nos processos suces-
sórios, principalmente por se-
rem mais próximas do pai e o 
acompanharem em suas ativi-
dades profissionais. 

Isso permite um profundo co-
nhecimento das características 
que consolidaram a liderança 
do fundador, além dos mean-
dros corporativos. 

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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sempre é o sonho do 

filho. mas e se o sonho 
do pai for o mesmo 

da filha? entenda por 
que cada vez mais 

a presença feminina 
aparece no cenário da 

sucessão familiar.
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No geral, as mulheres possuem 
uma maior sensibilidade para 
lidar com os problemas vincu-
lados aos conflitos familiares, 
tendo uma capacidade signi-
ficativa para negociar acordos 
que sejam vantajosos para to-
dos os envolvidos.

Assim como qualquer mulher 
inserida no mercado de tra-
balho, as herdeiras encontram 
empecilhos no caminho do 
sucesso profissional. Entre ou-
tros desafios, elas precisam:  

•	 Entender que os aspectos 
sociais e culturais reforçam 
o estereótipo dos lideres 
corporativos, muitas vezes 
vinculados ao estereótipo 
masculino; 

•	 Resolver os conflitos decor-
rentes dos diversos papéis 
a serem desempenhados 
nos relacionamentos inter-
pessoais e profissionais.

Em pesquisas recentes, desco-
briu-se que o motivo pelo qual 
as mulheres ingressam na em-
presa da família se respalda na 
necessidade de ajudar a famí-
lia, ocupar uma posição que 
ninguém deseja ou, ainda, por 
conta da insatisfação com ou-
tro emprego. 

Identificou-se que muitas her-
deiras não haviam planejado 
uma carreira na empresa da 
família, entrando no negócio 
apenas para dar apoio duran-
te uma crise, ou porque suas 

outras opções eram ainda mais 
indesejáveis.

Em 2013 o mercado foi sur-
preendido pela notícia de que 
Elena Ford, de 46 anos, neta 
de Henry Ford II e tatarane-
ta de Henry Ford (o fundador 
da Ford Motor Company, em 
1903), foi eleita vice-presiden-
te da companhia. Foi a primei-
ra mulher da família Ford a 
ocupar uma posição desse ní-
vel na empresa. 

Esse é um sinal de que as mu-
lheres estão assumindo posi-
ções cada vez mais significati-
vas nas corporações, tendência 
irreversível e de grande impac-
to para o modelo de gestão 
adotado pelas organizações.
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case storY internacional

Quinta da aVeleda, de 
PortuGal: 100% familiar

Nosso case vem mais uma vez 
de Portugal. E, desta vez, nossa 
empresa é uma vinícola famosa 
pela qualidade de seus vinhos. 
Desde 1870, a Aveleda tem sido 
gerida e cuidada pela mesma 
Família. A história dos Guedes 
passou sempre pela Quinta da 
Aveleda, que já faz parte da 
identidade da família.

Conhecida e respeitada a pon-
to de ser destino de visitas 
guiadas no enoturismo, a Ave-
leda é um nome que atravessa 
várias gerações. Os primeiros 
registros de venda de vinho 
engarrafado datam de 1870, 
pela mão de Manuel Pedro 
Guedes (1837-1899), conheci-
do pela sua forte vocação em-
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preendedora e considerado o 
fundador do negócio tal como 
o conhecemos hoje. 

O seu trabalho deu frutos e a 
qualidade dos vinhos da Ave-
leda começou a ser reconhe-
cida, como o comprovam as 
medalhas de ouro arrebatadas 
nos concursos internacionais 
de Berlim (1888) e Paris (1889).

Hoje a empresa continua a 
pertencer 100% à família Gue-
des, sempre empenhada em 
manter o legado familiar. Filho 
de Manuel Pedro Guedes, Fer-
nando Guedes da Silva da Fon-
seca (1871-1946) deu continui-
dade ao trabalho de seu pai, 
aumentando significativamen-

te a capacidade produtiva da 
Quinta. Sucederam-lhe sete fi-
lhos, tendo Roberto Van-Zeller 
Guedes (1899-1966) liderado 
o negócio familiar, dedicando 
toda a sua vida ao trabalho na 
Aveleda. 

A 4ª geração é composta pe-
los seis filhos de Roberto Van-
Zeller Guedes: Fernando, Luís, 
António, Maria Isabel, Maria 
Helena e Roberto – que gerem 
hoje os destinos da empresa 
em conjunto com a geração 
seguinte: 14 primos que com-
põem a 5ª geração.

António A.S. Guedes, um dos 
herdeiros que hoje comandam 
a Aveleda, conversou com a 
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revista Empresa Familiar e con-
tou um pouco sobre a vinícola 
e sobre a forma de gestão fa-
miliar, um dos motivos do su-
cesso duradouro da empresa. 

A empresa está na mesma fa-
mília até hoje?

Sim, a empresa está na mes-
ma família pelo menos des-
de a criação do Morgadio da 
Aveleda, no século XVII. Temos 
documentos do século XV que 
nos descrevem as fronteiras 
da Quinta da Aveleda nessa 
altura, e que parte delas ain-
da coincide com as mesmas de 
hoje.

Como foi a passagem geração 
a geração?

Nos primeiros tempos a passa-
gem se foi fazendo pelo filho 
mais velho, mas, recentemen-
te, sobretudo desde que a Ave-
leda virou sociedade comercial, 
a passagem de geração é um 
acontecimento que é planeja-
do com muita antecedência.

Quem comanda a Aveleda 
atualmente?

Atualmente é a 5ª geração que 
preside os destinos da Avele-
da.

Quantas pessoas da família 
comandam ou administram a 
empresa?

A empresa é gerida por dois 
primos, Martim Andresen Gue-
des e António Azevedo Soares 
Guedes.

Existem controvérsias entre 
os familiares? Se sim, alguma 
consultoria especializada foi 
contratada? De que forma são 
resolvidas?

Até o momento não existiu 
qualquer controvérsia entre 
os familiares. Para isso muito 
contribuíram a educação e os 
valores recebidos dos nossos 
pais, mas também o protocolo 
familiar que a família decidiu 
criar em 2003, revisto em 2015. 
Esse protocolo permitiu esta-
belecer as regras de gestão en-
tre a empresa e os familiares, 
ficando bem claros os proce-
dimentos que se devem tomar 
nas várias situações de conflito 
ou problemas que possam sur-
gir. Também fica estipulado o 
acesso profissional dos fami-
liares à empresa, entre muitos 
outros pontos.

O Brasil enfrenta séria crise 
na economia. Como empresa 
centenária, que conselho o sr. 
daria para o empresário fami-
liar brasileiro superar este mo-
mento?

É difícil dar conselho a um 
país tão distante e com uma 
cultura tão própria. Eu ape-
nas gostaria de referir que os 
empresários familiares devem 
continuar o seu esforço de 
profissionalizar as empresas, 
apostando na qualidade dos 
seus recursos humanos. São 
os momentos difíceis que fa-
zem sobressair a capacidade 
das pessoas que trabalham nas 
empresas.

Algum recado para os leitores 
da revista Empresa Familiar?

Gostaria de dizer que o Brasil é 
um grande mercado para a Ave-
leda e que o vemos como um 
mercado com muito futuro.

Martim 
Andresen 
Guedes

António 
Azevedo 
Guedes
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sucessão e governança corporativa

ProGrama de Qualificação: 
em temPos de crise, 
a sucessão deVe ser 
Profissional e o herdeiro, 
ainda mais caPacitado

As empresas familiares têm 
características bem próprias 
que muitas vezes podem gerar 
conflitos, comprometendo a 
própria existência dessas orga-
nizações. Um gerador de con-
flitos é a sucessão familiar.

Visando dirimir esses confli-
tos e organizar a sucessão de 
forma eficiente e profissional, 
criou-se o Programa de Qua-
lificação para a Sucessão, que 
tem por objetivo capacitar e 
desenvolver o sucessor da or-
ganização, apto a contribuir 
com o desenvolvimento e con-
tinuidade da empresa para as 
próximas gerações.

Algumas perguntas precisam 
ser respondidas assim que 
houver herdeiro ou colabo-
rador qualificado para passar 
pelo Programa de Formação 
de Sucessores: 

Qual será o período para de-
senvolvimento desse profis-
sional? 

Não é possível realizar esse 
tipo de formação em poucos 
meses. É necessário um pro-
cesso longo, levando-se em 
consideração ambientação à 
cultura, capacidade de lide-

rança, respeito aos valores do 
fundador, qualificação técnica 
e experiência na condução dos 
negócios.

O Programa deverá oferecer 
ao participante a oportunida-
de de conquistar uma base só-
lida de conhecimento e apren-
dizagem, que permita garantir 
a rentabilidade organizacio-
nal, bem como o direciona-
mento estratégico.

Sua empresa sabe para onde 
vai? Existem objetivos defi-
nidos que possam nortear o 
rumo da organização? Esse 
herdeiro deverá manter ou im-
plantar quais diretrizes corpo-
rativas?

Se não houve questionamen-
tos sobre quais os rumos estra-
tégicos da empresa familiar, 
muito provavelmente as bases 
para a formação do sucessor 
não foram criadas. Assim sen-
do, será muito difícil desenvol-
ver um Programa de Sucessão. 
É preciso criar ou desenvolver 
competências profissionais e 
pessoais que serão exigidas 
na condução dos negócios, de 
acordo com as diretrizes esta-
belecidas pelos sócios para o 
futuro da empresa.

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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Essas competências deverão 
abranger o aspecto genérico, 
ou seja, precisam garantir que 
o sucessor tenha uma visão do 
todo organizacional e com-
preenda qual é a razão de ser 
da empresa. 

Além disso, devem ser defini-
das as competências específi-
cas, que se referem à capaci-
dade de condução do cargo 
e dizem respeito às suas ativi-
dades cotidianas; e as compe-
tências comportamentais, que 
se relacionam às suas atitudes, 
que precisam estar em conso-
nância com a cultura e os valo-
res do fundador.

Abaixo estão relacionados al-
guns exemplos de competên-
cias a serem oferecidas aos su-
cessores durante sua formação: 

•	 Competências genéricas: 
conhecimento acerca de 
como a empresa atua para 
obter resultados com foco 
no cliente; do modelo de 
gestão de recursos físicos e 
financeiros adotados pela 
companhia; do diferencial 
da empresa; das ações de 
gestão de pessoas, entre 
outros.

•	 Competências específicas: 
capacidade de negociação; 
análise e interpretação do 
mercado; desenvoltura em 
relação às políticas e aos pro-
cessos da empresa; atuação 
estratégica junto a fornece-
dores, clientes, concorren-
tes, instituições financeiras, 
entre outros; capacidade de 
gerenciar equipe; conheci-
mento do fluxo completo de 
operações, equipamentos e 
pessoas.

•	 Competência comporta-
mental a ser assumida pelo 
sucessor: relacionamento 

interpessoal; comprometi-
mento; iniciativa; flexibi-
lidade; responsabilidade; 
con fidencialidade; mode-
ração; ética; liderança.

Sem saber o perfil a ser forma-
do, não existe como qualificar 
o profissional. A definição de 
talento muda de empresa para 
empresa e, se não há o escopo 
do talento para a organização, 
fica difícil estabelecer o pro-
cesso de desenvolvimento do 
sucessor.

O herdeiro será um sucessor 
mais qualificado na medida 
em que houver um Programa 
que permita o direcionamento 
da formação do profissional e 
quando forem realizadas ava-
liações de desempenho para 
mensurar seu desenvolvimento. 

Cabe ressaltar que o melhor 
mentor para o sucessor é 
quem fundou a empresa, que 
conhece profundamente seu 
empreendimento, e que vai 
poder orientá-lo para levar 
a organização em direção ao 
futuro, sem comprometer a 
continuidade dos negócios da 
família.

o herdeiro será 
um sucessor mais 

qualificado na medida 
em que houver um 

programa que permita 
o direcionamento 

da formação 
do profissional 
e quando forem 

realizadas avaliações 
de desempenho 

para mensurar seu 
desenvolvimento.
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a visão do herdeiro

ideal center tintas, 
resPeito ao cliente 
de Pai Para filha
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No final de 1981, a empresa 
Tintas Renner S/A cedeu sua fi-
lial na Rua Teodoro Sampaio, 
em São Paulo, aos antigos fun-
cionários que ali trabalhavam.

Depois de quatro anos, essa 
empresa expandiu-se e abriu 
outras filiais. Em 1986, foi divi-
dida entre os sócios. Nascia ali 
a Ideal Center Tintas, que hoje 
está na Avenida Rebouças 
1441 e tem uma filial na Ave-
nida Amador Bueno da Veiga, 
na Penha. 

As duas lojas são dirigidas 
pelos proprietários, William 
Cherquer Burihan e Sueli Tu-
cunduva Arruda Burihan.  

Anny Burihan, a filha do casal, 
está prestes a completar dez 
anos na empresa. Ela conta 
que no começo enfrentou re-

sistência por parte de alguns 
funcionários. 

“Quando comecei a trabalhar 
na loja não fui bem recebida. 
O gerente, na época, não me 
ensinava nada, nem me dava 
atenção. Até que um dos fun-
cionários começou a me aju-
dar e eu fui prestando atenção 
como as coisas funcionavam, 
fui aprendendo”. 

Anny explica que nestes dez 
anos “fez de tudo” nas lojas. 
“Comecei fazendo café, limpe-
za, ia ao banco. Essa vivência 
foi muito importante. Hoje, 
sou gerente mas, se precisar, 
faço tudo”, ela diz. 

Sobre a experiência de traba-
lhar com o fundador, no caso 
o pai, Anny fala que “já havia 
trabalhado antes em outra em-

presa. E vou confessar que é 
bem desgastante trabalhar com 
pai, a cobrança é maior, mas 
também tem seu lado bom. Ele 
entende algumas coisas que um 
patrão não entenderia.”

Segundo ela, viver essa expe-
riência a fez tornar-se a pro-
fissional que é hoje. “Atendo 
meus clientes com o maior ca-
rinho e trato meus funcioná-
rios como minha equipe. Dou 
um valor maior a tudo pela 
empresa ser do meu pai.”

Anny conta que segue a cultu-
ra da empresa implantada por 
seu pai. Um dos pilares é o res-
peito ao cliente. “Meu pai tem 
a cultura do bom atendimento, 
e todos aqui na loja seguimos 
à risca. Nossas lojas são sempre 
elogiadas pelo atendimento”, 
finaliza Anne Burihan. 

Fo
to
s:
 D

ivu
lg
aç

ão



www.empresafamiliar.com.br18

atualidades

comunicação 
nas demissÕes coletiVas

Voltamos a viver o clima de 
demissões coletivas que  carac-
terizou outros períodos recen-
tes do Brasil, com a indústria 
manufatureira e a construção 
pesada liderando no número 
de dispensas. 

Demissões em momentos 
como este são caracterizadas 
por grupos com centenas e às 
vezes milhares de pessoas per-
dendo seu emprego ao mesmo 
tempo.

Trata-se de uma situação trau-
mática tanto para quem coor-
dena o processo como, princi-
palmente, para aqueles que 
perdem seu emprego e para 
suas famílias numa época em 
que parecem rarear as novas 
oportunidades. E, ainda, para 
quem fica na organização e vê 

colegas de longo tempo serem 
dispensados. 

Quem é dispensado não sabe 
qual será seu futuro depois do 
curto período em que vai po-
der usar as verbas rescisórias e 
receber o benefício do INSS. 

Quem coordena o processo de 
demissões também enfrenta 
uma posição difícil, a menos 
que seja alguém  de muito bai-
xa sensibilidade, pois sabe que 
está afetando a vida das pes-
soas que estão saindo e tam-
bém de seus familiares.

É possível minimizar o impacto 
da medida para os demitidos 
e para quem coordena o pro-
cesso estabelecendo uma siste-
mática adequada de dispensa 
e um processo abrangente de 
informação sobre as motiva-
ções, tanto para os que vão 
sair como para os que ficam.

O primeiro passo é estrutu-
rar um adequado pacote de 
compensações para quem sai. 
Em seguida criar e aplicar um 
Plano de Comunicação eficaz 
e transparente, que reduza o 
stress e permita a manutenção 
da autoestima de quem perde 
o emprego, além de evitar da-
nos à reputação da empresa.

Ao longo das crises, que pare-
cem ser periódicas no Brasil, 
tivemos a oportunidade de 
atuar em vários casos de de-
missões coletivas, incluindo fe-
chamento de fábricas. 

Nosso trabalho sempre tem 

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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início com o planejamento e 
a discussão do pacote de com-
pensações e a forma de comu-
nicar a decisão aos atingidos 
direta e indiretamente. 

Assim, além dos empregados, 
o Plano de Comunicação en-
volve:

•	 o sindicato de trabalhado-
res da categoria;

•	 outras empresas do mesmo 
setor e da região que po-
deriam ter oportunidades 
de empregar algum(ns) dos 
dispensados;

•	 as autoridades municipais, 
e às vezes estaduais e na-
cionais;

•	 as entidades do setor de 
atuação da companhia;

•	 a imprensa.

Para cada um desses públicos 
devem ser explicados clara-
mente os motivos da decisão e 
o que a empresa fará para mi-
nimizar os impactos. 

No caso dos funcionários, o 
ideal é que sejam feitas re-
uniões no mesmo dia com os 
três turnos de trabalho, infor-
mando a todos, mesmo quan-
do a dispensa não é total, ex-
plicando por que alguns saem 
e outros não. 

Quando o caso é de fecha-
mento de unidades sem pos-
sibilidade de aproveitamento 
de colaboradores em outros 
locais em que a empresa tenha 
atividades, esse processo de 
comunicação ampla e simul-
tânea torna-se ainda mais im-
portante. 

Depois da informação geral, 
é fundamental que se crie um 
canal de comunicação rápi-
da para responder às dúvidas 
que naturalmente vão surgir 
no processo, por meio de sis-
temas eletrônicos ou mesmo 
usando urnas para perguntas 
e quadros de aviso para as res-
postas.

Em resumo, o que acreditamos 
necessário no processo de co-
municação em demissões cole-
tivas é clareza, transparência 
e honestidade em relação ao 
que se diz e ao que se faz de-
pois, além de um esforço espe-
cial para encaminhar soluções 
individuais. 
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cultura e informação

cultura Geral: um diferencial 
Valioso Para o Profissional

Assisti há algum tempo a uma 
palestra de um especialista so-
bre capacitação profissional. 
Acompanhei com muito inte-
resse a sua argumentação sobre 
como é essencial ter uma for-
mação geral mais ampla do que 
a mera capacitação técnica. 

Ele lembrou que a capacidade 
de leitura, a compreensão do 
que se lê e a reflexão são re-
sultados do ensino fundamen-
tal e médio, que não é voltado 
para o trabalho. Daí a necessi-
dade de melhorar esses níveis 
de ensino, depois de promover 
a sua universalização.

Essa ideia apresentada pelo pa-
lestrante me levou a refletir de 
maneira mais organizada sobre 
algo em que sempre acreditei: 
a importância de uma forma-
ção mais generalista e, por 
extensão, da cultura geral na 
vida profissional, independen-
temente da atividade exercida.

A cultura, normalmente tão 
pouco valorizada e reconheci-
da no ambiente empresarial, 
parece não ter uma aplicação 
prática e imediata, ao menos 
de forma visível. 

No entanto, defendo a ideia 
de que ela traz inúmeros be-
nefícios aos indivíduos, no âm-
bito do trabalho – além dos 
prazeres, alegrias e até mesmo 
inquietações que proporciona 
a cada um de nós.

Para começar, a formação 

cultural mais ampla é mais 
adequada à flexibilidade e à 
polivalência exigidas dos pro-
fissionais de hoje. Isso é um 
fato inquestionável. 

Poucas – ou mesmo nenhuma 
– atividades e profissões têm a 
mesma configuração e nível de 
exigência do que há 10 anos. 
Google? Créditos de carbono? 
Nanotecnologia? Ipod? Ta-
blets? Motores Flex? Pesquisas 
avançadas com células-tronco? 
Nada disso estava em pauta há 
poucos anos. 

Quem já tem cabelos bran-
cos, mesmo que poucos ainda, 

Fabio Humberg

Editor, consultor de comunicação 
e linguagem, professor de redação 
empresarial.
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tos que pareciam imutáveis 
perdem a validade da noite 
para o dia, e é preciso estar 
preparado para reagir rapida-
mente, sob pena de ficar ul-
trapassado. A questão que se 
coloca é como fazer isso.

A minha visão sobre o tema 
é a de que ler livros de todos 
os tipos – assim como jornais 
e revistas –, ouvir música, ir ao 
cinema, assistir a espetáculos 
teatrais ou concertos, frequen-
tar exposições de arte e, por 
que não, até dedicar algum 
tempo à televisão (tentando 
encontrar as ilhas de qualida-
de num oceano de mediocri-
dade) são atividades que pre-
cisam fazer parte do dia a dia 
dos profissionais. 

O mesmo vale para viajar – ob-
viamente não apenas para fa-
zer compras –, aprender idio-
mas, estudar filosofia, escrever 
poesia, discutir política, acom-
panhar o noticiário, conversar 
com pessoas de fora do seu cír-
culo habitual. 

Tudo isso amplia horizontes, 
renova o repertório, aguça a 
curiosidade por saber mais, 
mostra outras formas de pen-
sar e ver o mundo, contribui 
para o espírito crítico e para 
uma postura mais aberta.  Ou 
seja, oxigena o cérebro.

Ao contrário dos computado-
res, não temos limitações de 
espaço no nosso HD: quanto 
mais conhecimento adquiri-
mos, mais brotam ideias, mais 
conexões e inter-relações faze-
mos, mais soluções e alterna-
tivas somos capazes de criar e 
encontrar. Inclusive para a car-
reira profissional, que cada vez 
mais tende a não seguir uma 
só linha reta durante toda a 
vida.

Para não derrapar nas curvas 
e nas voltas que a vida pro-
fissional dá, é sempre melhor 
estar equipado com uma cul-
tura geral ampla, que permita 
reinventar-se e adaptar-se às 
novas situações e desafios com 
que nos defrontamos.

lembra-se de viver sem Inter-
net, e-mail, celular, câmeras 
digitais, pen drive, GPS e ou-
tras tecnologias cujo impacto 
foi enorme no modo de vida 
de todos nós.

A velocidade cada vez maior 
das transformações trazidas 
pelo desenvolvimento tecno-
lógico e pela globalização leva 
à necessidade constante de 
novas habilidades, novas com-
petências, novos conhecimen-
tos, novas formas de abordar e 
interpretar os mesmos temas. 

Usando apenas a formação 
técnica, por melhor que seja 
ela, isso já não é possível. O 
próprio conceito de formação 
continuada – que atende à de-
manda por reciclagem e atua-
lização constante – reconhece 
a realidade de que o conhe-
cimento técnico é extrema-
mente perecível, devendo ser 
renovado e até reconstruído 
periodicamente. 

Verdades científicas e concei-
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saúde

os Prontos-socorros das 
Grandes metróPoles se 
tornaram centros de triaGem 
de doenças e “facilitadores” 
de diaGnósticos

No mundo inteiro, a procura 
dos serviços de emergência em 
hospitais vem crescendo cada 
vez mais nas últimas décadas. 
Por sua vez, esses serviços se 
preocupam com a situação, 
modernizando-se e investindo 
no atendimento. Os prontos-
socorros das grandes metró-
poles se tornaram centros de 
triagem de doenças e “facilita-
dores” de diagnósticos.

Com o crescimento da procura 
por rápido atendimento, os ser-
viços de emergência vêm bus-
cando formas de classificar e 
diferenciar os diversos níveis de 
urgência. Hoje, muitas escalas 
de classificação são empregadas 
e aceitas como melhor prática 
dos serviços de emergência. 

O Serviço do Hospital Samari-
tano de São Paulo adota o Pro-
tocolo Canadense de classifica-
ção (CTAS), com cinco níveis, 
em que o paciente é estrati-
ficado. Além dessa classifica-
ção adotamos ainda a triagem 
visual, na qual identificamos 
pacientes em espera com po-
tencial de risco maior antes ou 
durante esse processo.

Empregamos ainda, como nos 
grandes centros de excelência, 
Protocolos Clínicos específicos 

para as doenças de maior gravi-
dade, como o Protocolo de Dor 
Torácica, Protocolo de Acidente 
Vascular Cerebral, Protocolo de 
Sepsis, Protocolo de Trauma etc. 
Adotamos ainda instruções que 
visam evitar problemas e com-
plicações nos indivíduos em am-
biente hospitalar, como Proto-
colo de Idoso Frágil, Protocolo 
de Prevenção de Trombose Ve-
nosa, Protocolo de Quedas etc.

Caso você comece a se sentir 
mal, como identificar se esses 
sintomas têm gravidade para 
procurar o PS? As informações 
abaixo têm a finalidade de me-
lhor informar sobre os sinais 
de alerta. 

Segundo a American College 
of Emergency Phisycians, o vo-
lume de atendimento em pron-
tos-socorros norte-americanos 
cresceu de forma desenfreada 
nas últimas três décadas, por 
diversos fatores. Os serviços de 
emergência mantêm a preocu-
pação de identificar e classificar 
os atendimentos pela gravida-
de caso a caso. Alguns sinais e 
sintomas são monitorados e 
identificados prontamente para 
que o atendimento seja o mais 
breve e o mais eficaz possível.

O usuário de serviços de emer-

Humberto José 
Horvath Marques

Coordenador médico do pronto-socorro do 
Hospital Samaritano de São Paulo
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•	 Tosse/vômitos com sangue; 
•	 Dor intensa em qualquer 

parte do corpo;
•	 Reações alérgicas severas 

com dificuldade para respi-
rar, deglutir ou urticária;

•	 Febre alta com dor de ca-
beça ou pescoço rígido; 

•	 Febre alta que não melho-
ra com medicamento;

•	 Febre alta com manchas na 
pele;

•	 Diarreia e vômitos que não 
cessam;

•	 Envenenamento por over-
dose de drogas ou medica-
mentos; 

•	 Tentativa de suicídio;
•	 Convulsões.

Importante ressaltar que sem-
pre que possível o paciente 
deve tentar falar com seu médi-
co antes para, além de informá-
lo sobre o que está ocorrendo, 
seguir a sua orientação. Muitas 
vezes isso faz com que não seja 
necessária a sua ida ao serviço 
de emergência.

Conselhos para que os empre-
sários possam controlar causas 
dos problemas de saúde como 
stress, má alimentação, seden-
tarismo etc.

Todos os indivíduos devem 
fazer exames de rotina. É im-
prescindível que tenhamos um 
médico que nos acompanhe e 
que faça exames clínicos ro-
tineiramente e laboratoriais, 
quando necessário. A preven-
ção vem se mostrando cada 
vez mais eficaz para evitar 
complicações clinicas graves. 

A população, especialmente 
em nosso país, vem envelhe-
cendo e uma preocupação é 
que este envelhecimento seja 
acompanhado de perda de 
qualidade de vida. 

Cuidados com a alimentação, 

exercícios monitorados e mé-
todos para lidar com stress 
vêm tendo grande papel para 
melhoria da qualidade de vida 
dos indivíduos.

Nos grandes centros urbanos, 
em especial no meio empresa-
rial, o stress vem se mostrando 
como um dos fatores de maior 
agravo dos casos de infarto, 
acidentes vasculares cerebrais 
e transtornos psicológicos (de-
pressão, ansiedade etc.). Tratar 
o stress é uma preocupação das 
grandes corporações. 

No Fórum Econômico de Da-
vos, Suíça, em 2014, foram 
realizados vários debates so-
bre saúde mental e stress nas 
empresas. Esse tópico vem sen-
do monitorado e as empresas 
vêm investindo em ambientes 
e situações que auxiliem na 
prevenção e minimização do 
stress, como férias, pausas em 
trabalhos que gerem stress, sa-
las de descompressão etc. 

Um estudo realizado na Escola 
de Saúde Pública de Harvard 
mostra que questões ligadas 
à saúde mental e ao stress dos 
funcionários acarretarão, em 
todo o mundo, uma perda de 
US$ 16 trilhões nos próximos 
20 anos com queda da produ-
tividade e qualidade de vida 
das pessoas. Esse estudo mos-
tra ainda que nas nações ricas 
32% das empresas praticam 
alguma atividade para minimi-
zar o stress, enquanto nos de 
baixa renda, 14%. 

Devemos sempre ter em mente 
que ações isoladas não geram 
o benefício esperado. Isto é, 
devemos agir tanto no comba-
te ao stress como em uma ali-
mentação saudável, exercícios 
monitorados, visitas regulares 
ao médico e exames quando 
preconizado.

gência deve ter noção desses 
sinais e sintomas para saber de 
antemão a real necessidade de 
usar esses serviços.

Sempre que possível a primei-
ra linha de atuação deve ser 
seu médico. 

Deve-se ter em mente algumas 
situações em que é necessário 
acionar os serviços de emer-
gência domiciliar o quanto an-
tes, como:

•	 Parada respiratória; 
•	 Trauma na cabeça associa-

do a desmaio ou confusão; 
•	 Trauma no pescoço ou es-

pinha vertebral com perda 
de sensibilidade ou movi-
mento; 

•	 Choque elétrico de alta 
tensão ou relâmpago;

•	 Queimadura severa;
•	 Dor no peito; 
•	 Convulsão com mais de três 

minutos; 
•	 Traumas automobilísticos; 
•	 Quedas da própria altura 

com suspeita de trauma de 
crânio ou coluna.

Outras situações indicam pro-
curar o serviço de emergência 
o quanto antes, como: 

•	 Dificuldade para respirar;
•	 Desmaios; 
•	 Dor no braço ou mandíbula 

sem causa aparente;
•	 Dor de cabeça súbita não 

usual; 
•	 Aparecimento súbito de 

dificuldade de fala, visão, 
movimentação, fraqueza 
de um lado do corpo; 

•	 Náuseas e fraqueza que 
não desaparecem; 

•	 Inalação de fumaça ou 
substâncias venenosas;

•	 Confusão súbita; 
•	 Possibilidade de fraturas 

ou perda de movimento;
•	 Ferimentos profundos; 
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livros: e-books

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$ 23,00 – Disponível também como livro físico

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

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

206 páginas, R$ 21,00 – Disponível também como livro físico

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$ 26,40 – Disponível também como livro físico

Adquira estes livros em livrarias virtuais como Cultura, Amazon e Apple Store.
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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


