No 5 – 2o trimestre de 2016
ISSN 1808-6349

9 771808 634001

BASF/Suvinil investe em
treinamento e qualificação

2

www.empresafamiliar.com.br

carta da editora
Olá,
Apresentamos a quinta edição da nossa revista, totalmente dedicada às empresas familiares. A
matéria de capa é sobre o Programa de Qualificação de Sucessores – PQS, que foi aplicado na
Suvinil, uma das maiores fabricantes de tintas do país, entre os meses de março e junho deste ano.
A Seção do Herdeiro traz Pedro Lobo, cuja família é proprietária de um grande grupo
empresarial do norte do país. Indo contra a corrente, Pedro não quis assumir a empresa
familiar. A história mostra esse herdeiro que decidiu seguir seu próprio rumo.
O case desta edição é sobre a Livraria Cultura. Com lojas espalhadas em diversas partes do
país, a Cultura hoje é mais do que uma livraria, é um marco importante no mercado editorial
brasileiro. Sergio Herz, CEO da empresa e neto dos fundadores, conta como é administrar essa
rede e revela os planos para o futuro.
As informações da seção Saúde são da dra. Eliana Cristina Barbiero, ginecologista e obstetra
da Santa Casa e mestre em ginecologia pela Unifesp, de São Paulo. Ela fala sobre a saúde
da mulher e mostra algumas providências que tornarão a vida da empresária melhor e mais
saudável. Artigos assinados pelos sócios da Ricca & Associados sobre governança e gestão de
pessoas nas empresas familiares também estão presentes nesta quinta edição.
Boa leitura!
Eunice Di Giaimo Dornelles
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capa

Programa de Qualificação
de Sucessores: Basf/Suvinil
investe em treinamento
e capacitação
Representantes da empresa
participaram do curso Elo
do Futuro 2.0 – Programa de
Qualificação de Sucessores,
feito em parceria com
a Ricca & Associados
para o aprimoramento
e profissionalização das
empresas familiares.
A história da Suvinil, criada em
1961, já tem mais de cinquenta
anos de sucesso. Com sua produção centralizada em São Bernardo do Campo, a empresa
criou algumas estratégias inovadoras, como procurar pintores de parede e oferecer a eles
tintas com modificações para
saber se o produto agradava.
As respostas eram então encaminhadas ao laboratório com
as sugestões mais interessantes
e isso ajudou o fabricante a se
aperfeiçoar mais rapidamente.
E esse respeito ao seu público
continua até hoje. A BASF/Suvinil investiu no curso Elo do Futuro 2.0 - Programa de Qualificação de Sucessores – PQS, para
qualificar de forma mais completa seus representantes, formados, em sua grande maioria,
por empresas familiares.
Para Sheila Madrid Saad, da

Participantes do PQS enriquecem sua experiência profissional em debates promovidos entre as
palestras

Ricca & Associados, que promoveu o PQS em parceria com
a BASF/Suvinil, “a falta de um
planejamento sucessório é um
dos fatores que pode levar
uma empresa a enfrentar um
processo de mortalidade precoce. Quando se trata de uma
Empresa Familiar, a escolha do
sucessor e sua formação são
desenvolvidas sem o respaldo
de um programa formal, mas
de maneira intuitiva e, muitas
vezes, sem a racionalidade necessária para a condução de
ações tão cruciais à perpetuação dos negócios de família”.
Dividido em quatro módulos, o
PQS da Suvinil ocorreu de mar-

ço a julho deste ano e, nesta
primeira edição, 19 profissionais estão participando. Planejamento Estratégico, Disciplinas do Aprendizado, Carreira
do Herdeiro, Vendas e Cenários
Econômicos foram temas de palestras, levando-os a participar
de debates e a opinarem sobre
esses e outros assuntos que fazem parte do dia a dia de um
empresário, enriquecendo sua
experiência como sucessores
nas empresas.
Domingos Ricca, consultor de
empresas familiares com experiência de mais de 25 anos na
área, palestrou sobre governança corporativa e sua imporwww.empresafamiliar.com.br
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tância nas empresas familiares.
Para ele, “como substituir a figura carismática do fundador
da empresa? Será que colocar o
herdeiro nas melhores escolas
lhe dará condições de assumir
com competência os negócios
da família? Definitivamente a
resposta é não. O perfil do fun-

dador é decorrente de sua vivência; dos altos e baixos que
teve que enfrentar; da opção
por ser um empresário, com
todos os percalços e conquistas
que esta profissão demanda; da
perseverança para realizar seu
sonho. Banco de escola ajuda,
mas não oferece a bagagem ne-

cessária para que o filho suceda
o homem forte que montou a
empresa, e que muitas vezes
sacrificou tudo para que os negócios prosperassem. Portanto,
o êxito da sucessão está em seu
planejamento, este é o grande
fundamento do Programa de
Qualificação de Sucessores”.

Primeiro Programa de Qualificação de Sucessores BASF/SUVINIL
Módulo 1
15/03/2016
- Abertura: Apresentação do Programa (Marcos Allemann - Vice-presidente de Tintas Imobiliárias BASF
para América do Sul)
- Governança Corporativa (Profissionalização) e Sucessão Familiar (Domingos Ricca - Ricca & Associados)
- Programa de Qualificação de Sucessores (Sheila Madrid Saad - Ricca & Associados)
16/03/2016
- Projeções Econômicas (Ronaldo Patah - Estrategista UBS)
- Planejamento Estratégico (Reinaldo Nogueira - Diretor Executivo Oraug-BR)
- Suvinil: Planejamento para 2016 (Case Suvinil)
17/03/2016
- Vendas e Ações de Sell Out (Marcos Eduardo Sousa e Silva - Especialista em Marketing e Varejo)

Módulo 2
11/04/2016
- Marketing de Varejo e Endomarketing (Marcos Eduardo Sousa e Silva – Profissional Especialista em
Marketing e Varejo)
12/04/2016
- Carreira do Herdeiro (Ana Gabriela Ribeiro Dezan – Fran’s Café)
13/04/2016
-Gestão de Pessoas nas Empresas Familiares (Sheila Madrid Saad - Ricca & Associados)

Módulo 3
17/05/2016
- Aspectos Jurídicos da Empresa Familiar (Luciana Burr – Advogada Especialista em Aspectos Jurídicos)
18/05/2016
- Direito do Trabalho (Evodio Cavalcanti Filho – Advogado especialista em Direito do Trabalho)
- Direito do Consumidor (Sylvie Boëchat – Advogada especialista em Direito do Consumidor)
6
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Grupo de jovens sucessores com uma das palestrantes, Sheila Madrid Saad (de vermelho)

Primeiro Programa de Qualificação de Sucessores BASF/SUVINIL
Módulo 4
22/06/2016
- Gestão e Planejamento Financeiro + Relatório Gerenciais (Profª Claudia Vasconcelos)
- Auditoria (Jorge Cunha – Sócio de Auditoria)
23/06/2016
- Sustentabilidade (Roberto Gonzales – Professor e Consultor em Sustentabilidade)
- Visita à Bovespa
24/06/2016
- Gestão da Informação + BI (Reinaldo Nogueira – Diretor Executivo Oraug-BR)
Encerramento: Proprietários + Sucessores
05/07/2016
- Comportamento Organizacional – Cultura/ Valores/ Liderança/ Comunicação

www.empresafamiliar.com.br
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opinião

SISTEMA FIEP CRIOU PROGRAMA
DE GOVERNANÇA EM EMPRESAS
de CONTROLE FAMILIAR

Divulgação

Edson
Campagnolo,
Presidente da
Federação
das Indústrias
do Estado do
Paraná – Fiep
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opinião

Criada em agosto de 1944, a
Federação das Indústrias do
Estado do Paraná é a entidade que representa a indústria
paranaense.
Atua juntamente com Sesi,
Senai e IEL, formando o Sistema Fiep, que apoia o parque
industrial do Estado. Atualmente, a Federação conta
com sete Casas da Indústria,
que prestam assessoria direta aos 108 sindicatos empresariais filiados e defende os
interesses de 50 mil estabelecimentos industriais de 32
segmentos, que geram 870
mil empregos.

como uma espécie de tabu,
mas deveria ser um item obrigatório na gestão das empresas. É necessário conhecer os
principais desafios e conflitos,
bem como estratégias para
construção de um plano de sucessão empresarial e de profissionalização da gestão.
No Paraná, para orientar as
empresas familiares, o Sistema
Fiep, por meio da Escola de
Gestão da Faculdade da Indústria IEL, criou o Programa de
Governança em Empresas de
Controle Familiar.
É um treinamento de 56 horas,
divididas em módulos, voltado
para sócios, herdeiros e gestores de empresas familiares,
para apresentar conceitos e
práticas que propiciem mais
longevidade a essas empresas.

O PIB Industrial do Paraná alcançou R$ 332,8 bilhões em
2013, sendo o quarto maior
do país – atrás de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas
Gerais. A indústria responde
por 24,5% do PIB do Paraná. Qual conselho o senhor daria
Todo este setor é represen- aos empresários familiares, já
tado pela Fiep, por meio de que mais de noventa por cento
seus sindicatos industriais.

destas empresas não chega à
terceira geração?
Acima de tudo, quando uma
dessas empresas chega a uma
fase de transição de comando,
é fundamental que haja sintonia entre as partes, em que
cada um saiba a melhor dosagem.
O sucedido precisa acompanhar e orientar, mas não interferir em novos modelos de
gestão, pois os sucessores devem acompanhar a dinâmica e
exigências do mercado atual e
futuro.
Além disso, é importante que
toda a família, ao longo do
tempo, esteja envolvida nas
questões da empresa. Os filhos
devem vivenciar a rotina empresarial dos pais, para que possam gerir a empresa olhando
para o futuro, mas com todo o
conhecimento do passado e de
como tudo foi construído.

Edson Campagnolo está na
presidência do Sistema Fiep
desde outubro de 2011.
Exerce atualmente o segundo mandato, que segue até
setembro de 2019. Ele estima que “90% das cerca de 50
mil indústrias do Paraná têm
gestão familiar”.

Na sua visão, qual o maior problema enfrentado pelas empresas familiares?
Um dos maiores problemas
das organizações familiares é
o processo de sucessão de comando.
Esse assunto ainda é tratado
www.empresafamiliar.com.br
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gestão de pessoas

GESTÃO DE PESSOAS
NAS EMPRESAS FAMILIARES
Divulgação

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)

Gerir qualquer tipo de empresa requer disciplina, organização, conhecimento e perseverança.
Isso é ainda mais necessário
quando se trata de uma empresa familiar, pois existem
fatores emocionais na tomada
de decisões, além da dificuldade de encontrar e preparar um
sucessor para assumir a empresa, entre outros tantos obstáculos.
Esse modelo de empreendimento representa grande
parte das empresas no Brasil;
entretanto, os índices de mortalidade também são altos.
Um dos principais fatores que
colabora para que esses números aumentem é a falta de
profissionalização e a má gestão de pessoas dentro da organização familiar.
Como qualquer outra empresa, a familiar também depende de seus colaboradores para
crescer, pois eles são os responsáveis pelo sucesso ou fracasso
da empresa.
Para que tudo corra bem, é necessário que a gestão de pessoas seja bem feita, pois cabe
aos responsáveis por essa atividade semear a cultura e os
valores da empresa, capacitar
o colaborador, elaborar mudanças, avaliar o desempenho,
controlar salários e planejar
cargos.
A gestão de pessoas é um pon-
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É fundamental que
a empresa assuma
uma relação
profissional com seus
colaboradores. Uma
estrutura consistente
é importante para
gerar vantagens
competitivas e ganho
de produtividade.

to extremamente importante
para a perpetuação do negócio familiar.
Dessa forma, ela deve ser planejada e direcionada estrategicamente de modo que não
haja desgaste na relação, pois
isso poderia colocar em risco o
empreendimento.

Pontos importantes
Existem aspectos fundamentais a serem considerados para
que a gestão de pessoas tenha
bons resultados, como:
•

Estabelecer objetivos claros;

•

Introduzir índices de desempenho nos perfis de
cargos para avaliações de
competências;

•

Ter uma hierarquia clara,
comunicando sua estrutura
e organograma, com cargos
e faixas salariais definidas;
Estabelecer regras e normas de conduta;

•

Desenvolver todos os subsistemas de gestão de pes-

das, independente de a organização ser gerida por parente.

Com base nesses pontos é
que se dá o contorno de profissionalização tão necessário
às organizações de natureza
familiar. A profissionalização
fará com que todos adotem as
regras de condutas estabeleci-

Portanto, é fundamental que
a empresa assuma uma relação profissional com seus colaboradores. Uma estrutura
consistente é importante para
gerar vantagens competitivas
e ganho de produtividade.

Monkey Business /Adobe Stock Photo

•

soas de forma interagente
e interdependente.

www.empresafamiliar.com.br
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Divulgação

CASE STORY

Livraria Cultura,
referência no mercado
editorial brasileiro
No início dos anos 40, na cidade de São Paulo, muitos imigrantes europeus não conseguiam comprar livros. Alguns
ainda não estavam habituados
com nossa língua e as obras
estrangeiras eram muito caras.
Nesta época, Eva e Kurt Herz,
que chegaram ao Brasil fugindo do regime nazista, perceberam que poderiam comprar
livros importados e alugá-los
para os amigos. Com o tempo,
o pequeno negócio começou a
prosperar e, em 1953, alugaram uma pequena sala na Rua
Augusta. Ao mesmo tempo,
12
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“A empresa nasceu
do projeto de
empreendedorismo de
uma família que fugiu
da guerra e não tinha
nada no Brasil. Este
foi o grande exemplo
que os fundadores
deram para a segunda
geração.”

surgiram as encomendas e a locadora tornou-se uma livraria.
Com o crescimento dos negócios, a livraria mudou-se para
uma loja no Conjunto Nacional, na Avenida Paulista. Eram
os anos 60 e o filho do casal,
Pedro Herz, que havia passado
a infância e adolescência em
meio aos livros e prateleiras,
já conhecia bem o negócio.
Formado em administração,
assumiu a empresa. A loja virou uma espécie de complexo
cultural, com teatro, espaço
infantil e café.

Hoje, a Livraria Cultura é referência no mercado brasileiro
com 18 lojas pelo Brasil (cinco
em São Paulo; duas em Brasília,
Recife e Rio de Janeiro; e uma
em Campinas, Porto Alegre,
Curitiba, Fortaleza, Salvador e
Ribeirão Preto, além das lojas
customizadas Geek.Etc.Br).
Conduzida por Pedro Herz
desde os anos 60, em 2010 passou a ser administrada por um
conselho que tem a participação do filho mais novo, Fábio
Herz, e presidido por Pedro.
Atualmente, o filho mais velho, Sergio Herz, é o presidente-executivo e CEO da Cultura.
É de conhecimento comum
que a grande maioria das empresas familiares não sobrevive à segunda geração. Para
explicar o sucesso da Livraria
Cultura, prestes a comemorar
70 anos, Sergio Herz afirma
que “a empresa nasceu de um
projeto de empreendedorismo de uma família que fugiu
da guerra e não tinha nada no
Brasil. Este foi o grande exem-

plo que os fundadores deram
para a segunda geração”.
Para o CEO da Livraria Cultura,
foi importante também a decisão tomada há muitos anos
por ele e o irmão, o acordo
para evitar discussões. Segundo Sergio, o pai não incentivou os filhos a trabalharem na
livraria apenas por serem herdeiros, precisaram provar seu
valor. Também citados como
fatores do sucesso são as regras muito claras entre a família e o fato da empresa não
aceitar parentes.
Sergio conta que outro fato que
ajudou a chegar com sucesso à
terceira geração foi a decisão
de ter um sócio externo. “As
discussões sobre o futuro da
empresa ficaram mais objetivas.
Isso trouxe racionalidade: um
sócio que não tem a emoção da
família. A gente nunca brigou
por algo que não fosse o interesse da empresa. Normalmente as questões são decididas por
votação e o fato de sermos três
é positivo. Além disso, o relacio-

Estratégias
de crescimento
Ecommerce
Um dos planos dos executivos é o crescimento do
mercado digital, que deverá nos próximos anos tornar-se a loja principal da
Livraria Cultura. O ecommerce representa hoje
26% das vendas do grupo,
que planeja chegar aos
60%.

Lojas físicas
A melhoria das lojas físicas também faz parte da
estratégia, que visa ter
poucos pontos de venda,
mas que seja uma grande
experiência para o leitor e
cliente.

namento com nosso sócio externo também é bom.”

Lucas Possiede

Segundo ele, as brigas que
ocorreram sempre foram visando o benefício da empresa,
cada um expondo suas ideias
com a máxima transparência,
não existe agenda oculta.

Sergio Herz: “percebemos que jamais devemos levar para casa um desentendimento”

“Às vezes, pessoas de fora vinham apresentar um projeto
e os sócios brigavam na frente de terceiros. Havia algumas
discussões bastante duras. Mas,
como família, aprendemos a
usar uma proteção. Percebemos que jamais devemos levar
para casa o desentendimento.
Não houve um dia em que ficamos sem nos falar. Tudo isso
ajudou a levar a empresa ao sucesso”, finaliza o executivo.
www.empresafamiliar.com.br
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Sucessão e governança corporativa

A Importância da
governança corporativa
no processo sucessório
Divulgação

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.

Sem dúvida, a figura mais importante da empresa familiar é
o fundador. O pai, o avô, aquele que desenvolveu e concretizou o negócio é exemplo a ser
seguido pelos familiares. Ele
possui todo o conhecimento
sobre a empresa e sabe a melhor forma de solucionar cada
tipo de problema corporativo.
Além disso, a imagem que a
própria organização representa frente ao mercado está
diretamente vinculada à personalidade do patriarca. Seus
princípios e valores são incorporados no modo de atuação
da empresa, direcionando o
posicionamento frente aos
funcionários, aos clientes e à
comunidade.
A identidade de uma empresa
familiar, portanto, está pautada em quatro pilares, que foram adotados pelo fundador
no início do negócio, a saber:
•

Palavra / Credibilidade

•

Perseverança

•

Carisma / Liderança

•

Cultura

Garantir a permanência dessas bases, transmitindo-as aos
sucessores, é o principal meio
para perpetuar os negócios de
família, sendo este o sonho do
fundador.
14
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A continuidade deve ser realizada com o planejamento
sucessório, além de inclusão
de mecanismos de profissionalização e de transparência de
forma a minimizar conflitos
entre parentes.
O primeiro passo para uma
sucessão sem traumas é a governança corporativa, e aqui
apresentamos os conceitos e o
processo como um todo para
que o leitor possa ter uma visão geral de onde se deve iniciar o processo.
O que é governança
corporativa?
A governança corporativa
compreende a estrutura de
relacionamentos e responsabilidades de sócios, conselheiros
e gestores, definidas da melhor maneira para encorajar
a empresa a ter o desempenho econômico como objetivo
principal. Ela é definida como
valor, apesar de, por si só, não
criá-lo. Isso somente ocorre
quando, ao lado de uma boa
governança, temos também
um negócio de qualidade, lucrativo e bem administrado.
Neste caso, a boa governança
permitirá uma administração
ainda melhor, em beneficio de
todos os sócios e aqueles que
lidam com a empresa.
Assim, governança corporativa
é o conjunto de mecanismos
adotados com o objetivo de as-

segurar que os gestores alocarão os recursos de forma a atender os interesses dos acionistas,
ou seja, o conjunto de práticas
vinculadas à profissionalização.
As boas práticas de governança corporativa têm a finalidade de aumentar o valor da sociedade, facilitar seu acesso ao
capital e contribuir para a sua
perpetuação. Com a providência, qualquer desvio de conduta por parte dos componentes
da empresa será considerado
infração, podendo gerar penalidades de acordo com a gravidade do ato.
Considerando que a governança corporativa é um sistema de regras de natureza
procedimental de cunho ético
e moral, sua efetivação dependerá da adesão de todos os
envolvidos no direcionamento
estratégico da organização,
às normas comportamentais e
funcionais estabelecidas.

Só haverá eficácia no
processo sucessório
e na condução
dos negócios de
família se houver
profissionalização
por meio das ações
de transparência
e governança
corporativa,
respaldados pelas
ações e pelo carisma
do fundador.

Franz Pfluegl/Adobe Stock Phophotoclub

como com a responsabilidade
dos executivos, tem sido motivo de preocupação e crescente interesse por parte dos
investidores, principalmente
nas empresas de natureza familiar, sendo a falta de clareza
A preocupação com a transpa- na conduta um dos principais
rência das informações, bem fatores desencadeadores de

conflitos, que levam, invariavelmente, à mortalidade precoce da organização.
Neste ambiente competitivo, o
conselho de administração assume grande relevância no desenvolvimento da gestão corporativa. Sua formação e estrutura
podem ter papel decisivo na sobrevivência da empresa, na conquista de novos mercados e nos
direcionamentos estratégicos
das organizações.
O Programa de Qualificação
de Sucessores é uma ferramenta importante no processo de
profissionalização das empresas familiares. Em virtude da
crise que se abateu no mercado e consequentemente nas
organizações de uma forma
geral, tornou-se fundamental
para as corporações de natureza familiar desenvolver mecanismos que minimizem riscos e ajudem a estabelecer os
direcionamentos estratégicos.
Isso pode ser feito por meio de
alguns posicionamentos que a
família deve adotar frente a
seus negócios, a saber:
•

Metas e Objetivos de Longo Prazo;

•

Definição dos papéis do
Conselho de Administração;

•

Definição do papel do gestor corporativo, além da
descrição exata de suas
funções, de maneira a nortear sua conduta e permitir
a obtenção de resultados.

Só haverá eficácia no processo
sucessório e na condução dos
negócios de família se houver
profissionalização por meio
das ações de transparência e
governança corporativa, respaldadas pelas ações e pelo
carisma do fundador.
www.empresafamiliar.com.br
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A VISÃO DO HERDEIRO

Veia criativa falou mais alto
Tradicional empresa do Amazonas, a Braga Veículos existe
desde 1955, quando seu nome
ainda era Braga & Cia.
No mesmo ano, tornou-se a
concessionária exclusiva da
GM-Chevrolet nos Estados do
Amazonas, Rondônia e Roraima. A Braga Motors, outra
empresa do grupo, é concessionária BMW e Mini.
A primeira sede da empresa
foi inaugurada em novembro
de 1971, no Centro de Manaus.
Hoje, o grupo administra
também a Braga Motos, concessionária Yamaha e atua na
construção civil. Além disso,
outra empresa do grupo, a
Braga Import, oferece aces16
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Às vezes o sonho do
filho não é o sonho
dos pais e ele decide
seguir seu próprio
caminho, renunciando
à participação na
administração da
empresa da família.

sórios e peças náuticas como
motores de popa Yamaha e
Mercury, Lanchas Monterey e
Focker.

Pedro, o herdeiro
que seguiu outro caminho
Aos 14 anos Pedro Lobo, um
dos herdeiros desse grande
grupo do Norte do país, decidiu que seu destino seria diferente de seus pais. Veio para
São Paulo estudar, entrou na
escola de Odontologia da Universidade de São Paulo – USP,
onde cursou um ano.
Percebeu que sua veia criativa
o levava mais para o lado da
administração. Matriculou-se
no Insper, onde descobriu que
era bastante atraído pela área
de marketing. Mas havia um
sonho maior: dedicar-se à música.
Aos 22 anos vendeu o carro

Fotos: Divulgação

Por volta dos 30 anos, resolveu
parar com a música. “Tive uma
vontade de fazer minha própria história, criar a minha impressão no mundo. Um negócio
familiar tem de ser muito bem
estruturado, e exercer um lugar
nesse negócio para mim não fazia sentido”, afirma Pedro.

Pedro Lobo: “Tive uma vontade de fazer minha
própria história, criar a minha impressão no
mundo”

e resolveu lançar um CD com
suas músicas. Pedro conta:
“tive total apoio de minha
mãe, com meu pai foi um pouco mais complicado. Cantei na
noite, lancei dois CDs, apresentei-me no Teatro Amazonas, foram momentos de muita realização pessoal, coisas
positivas aconteceram”.

Sentiu que um segmento onde
poderia colocar em prática o
que havia aprendido no Insper
e, ao mesmo tempo, usar sua
criatividade, era o marketing
digital. Neste momento, está
preparando seu primeiro projeto de consultoria.
“Em 2004 foi apresentada uma
teoria denominada A Lógica
dos serviços dominantes (Service Dominant Logic - SDL),
considerada um novo paradigma em marketing. Segundo
essa teoria, tudo é serviço. No
futuro vai ser serviço, assinatura, manutenção incluída, o
mundo está indo para esse ca-

minho, decorrência do design
thinking, as pessoas anseiam
por uma experiência, uma cadeira confortável, status, isso é
mais ou menos o que procura
o olhar da consultoria”, explica Pedro.
Para ele, “o design de serviços tenta saber exatamente o
que a pessoa precisa. São feitas entrevistas, personalizase o padrão típico de pessoas
que frequentam o local, com
criatividade para resolver problemas. Quero fazer uma consultoria diferente, focada no
cliente, com o olhar dele, mudar a forma pela qual os serviços são feitos para que ele
perceba mais valor. Cafeterias
vendem café, mas as pessoas
não querem apenas comprar
os produtos, buscam o serviço, novas sensações. A palavra
mais importante hoje é empatia, e é esta a sensação que desejo passar aos clientes” finaliza Pedro Lobo.

Independência e sensibilidade
“Pedro foi criado de forma bastante independente da empresa. Quando pequeno, ia comigo para a empresa. Na época,
tínhamos um supermercado, e
eu o fazia pagar por tudo que
pegava, para saber que não era
dele. Ensinei que toda vez que
comprasse alguma coisa ele teria de comparar quantos por
cento de um salário mínimo seria aquilo, entender o valor do
dinheiro.”
“Trabalhei na empresa da família e também na Associação
Brasileira de Supermercados
(Abras), fui fundadora da Escola Nacional de Supermercados,
era a única mulher naquele

universo totalmente diferente da empresa familiar. Percebi
que não queria para meu filho
ser visto como ‘filho do dono´”.
“Somos quatro irmãos e compramos a empresa do nosso
pai, o Grupo Braga, que atua
no ramo de construção, motos,
lanchas e veículos. Há cerca de
dez anos profissionalizamos a
empresa, a família se retirou,
hoje temos um irmão que é presidente do conselho. A família
participa desse conselho, mas
a administração é profissional.
Para que a empresa fique alheia
aos problemas comuns às empresas familiares, são seguidas
regras bem claras.”

“O Pedro nunca pediu ajuda
para nada, nem mesmo quando decidiu ser músico. Ele está
buscando seu lugar. Eu brinco
que ele parece meu pai, o Pedro busca, trabalha feito um
desesperado. Mas não quer ficar nesse esquema da família,
resolveu ser feliz naquilo que
quer fazer. Existe uma carência
muito grande nas empresas de
uma visão de fora de estrutura,
e o Pedro, que tem uma sensibilidade enorme, tem a capacidade perfeita para perceber e
pôr em prática essa visão”.
Fátima Roman, empresária e
mãe de Pedro
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atualidades

CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA
TORNOU-SE ESSENCIAL
Mario Ernesto
Humberg
Divulgação

Por que cada vez mais empresas estão preparando ou
atualizando Códigos de Ética e
Conduta no Brasil?

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).

Um dos principais motivos é
a percepção da mudança em
nossa tradicional cultura de
jeitinho e flexibilidade ética.
A sociedade, de modo crescente, está cobrando integridade
das empresas, dos políticos,
dos governos e das pessoas.
Não aceita mais a leviandade,
o desvio e desperdício de recursos, as protelações. A movimentação das ruas, a atuação
da Polícia Federal, de promotores, procuradores e juízes,
os processos não arquivados,
como os da Lava Jato e outros,
são algumas demonstrações
de que, como nos países desenvolvidos, aqui também se
busca poder ter confiança nas
empresas, entidades, governos
e pessoas.

O Código permite
orientar os
funcionários em suas
decisões e atitudes
e fazer com que
todos passem a ver
a organização, seus
valores e sua forma de
agir da mesma maneira.
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Para as organizações esta é
uma excelente oportunidade de sair na frente e corresponder a este novo tempo em
nosso país. Um Código consistente, bem elaborado, aceito,
absorvido pela equipe, como
muitos já perceberam, é a forma de definir procedimentos
que atendam às novas exigências e cobranças da sociedade
por um país e um mundo melhor.
Para tanto o Código precisa
refletir a real atitude e o desempenho da empresa. Sua
elaboração ou adequação começa com a identificação dos
pontos positivos e negativos
da cultura da empresa, para
reformular os procedimentos
que não devem ser mantidos e
reforçar os que correspondem
à postura de transparência, integridade e sustentabilidade
buscadas pela sociedade.
Se apoiado e vivenciado pela
alta direção, incorporado e absorvido pela equipe e com possibilidades eficazes de obter
resposta a questionamentos,
o Código permite orientar os
funcionários em suas decisões
e atitudes e fazer com que todos passem a ver a organização, seus valores e sua forma
de agir da mesma maneira.
Isto pode não impedir desvios
de conduta, mas torna-os mais
perceptíveis, no mínimo para
quem acompanha de perto a
empresa, como colaboradores
e fornecedores.

Outra vantagem importante é
a atração de talentos comprometidos com atitudes limpas,
pois eles vão conviver num
ambiente saudável e estimulante e sabem que se, no futuro, forem buscar outra colocação, seu emprego anterior
será uma boa referência.
O mesmo ocorre com fornecedores, clientes e autoridades
(desde que responsáveis e corretas), que passam a ter mais
confiança em seu relacionamento.

O hábito de exigir propina ou
de oferecê-la para dar andamento a diversos procedimentos é comum para vencer as
dificuldades burocráticas ou
obter vantagens.
A Lei 12.846 coloca no primeiro grupo de atividades sujeitas
a sanções este item, incluindo genericamente a oferta de
vantagens indevidas a agentes
públicos, o que, além de dinheiro, inclui pagamento de

viagens e outros benefícios
pessoais.
Infelizmente, nosso excesso de
normas e leis, muitas das quais
sem sentido, estimula este tipo
de comportamento tanto por
parte das organizações como
dos fiscais e responsáveis pela
obediência legal, como é o
caso, por exemplo, do código
de obras da cidade, alvarás etc.
Uma das defesas que a Lei Anticorrupção prevê para reduzir
eventuais penas é a existência
de Códigos de Ética e Conduta
efetivos, o que é mais um fator
a recomendar sua implantação
ou adequação, reforçando a importância do envolvimento dos
colaboradores no desenvolvimento de uma cultura ética.

alexskopje/AdobeStockPhoto

Atualmente há mais um fator
a recomendar a adoção de um
Código consistente, bem feito,
aceito e absorvido pela equipe. Toda empresa ou entidade
passou a correr novos riscos

com a Lei 12.846, chamada Lei
Anticorrupção, cujas multas
podem chegar a 20% do faturamento anual e mesmo levar
a seu fechamento, por ações
ilegais em relação a qualquer
agente de governo (fiscais entre outros).
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COMUNICAÇÃO

Por que sua empresa
precisa de uma
assessoria de imprensa?
Davi Paes

Divulgação

Empresário, convido-o a responder a uma única pergunta.
Na sua opinião, o que agregaria
mais valor e credibilidade à sua
marca:

Jornalista formado pela Faculdade Estácio
de Sá de Santa Catarina e pós-graduando em
Comunicação Pública e Empresarial

•

Um anúncio em jornal, revista ou outdoor, por exemplo,
(no qual, tanto você como
todo o seu público, a não ser
que você subestime a inteligência do seu consumidor,
sabem que foi a sua empresa que pagou por aquele espaço)?

•

Ou um jornalista com credibilidade na sua região divulgando, de forma espontânea, através de uma notícia,
o seu produto/serviço?

Ou melhor, vou refazer a pergunta: o seu público de interesse vai acreditar mais no que
você mesmo está falando sobre
o seu produto (você não falaria mal, falaria?) ou no que um
formador de opinião (ao menos
em teoria, isento) publica/posta
a seu respeito?
Por favor, não me interpretem
mal. Não estou de forma alguma desmerecendo o trabalho
fundamental dos meus colegas
publicitários, tampouco dos designers, criativos incansáveis.
Até porque nunca se falou tanto em Comunicação Integrada
como nos dias de hoje.
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O que agregaria mais
valor e credibilidade à
sua marca: um anúncio
em jornal, revista ou
outdoor, por exemplo
(no qual, tanto você
como todo o seu
público sabem que foi a
sua empresa que pagou
por aquele espaço) ou
um jornalista com
credibilidade na sua
região divulgando,
de forma espontânea,
através de uma notícia,
o seu produto/serviço?

Uma ferramenta não substitui
a outra; pelo contrário, se complementam.
Mas voltando ao tema deste artigo: por que a sua empresa (ou
até você mesmo, quem sabe um
profissional autônomo ou microempreendedor em início de
carreira) precisa de uma Assessoria de Imprensa?

De forma bem resumida, a Assessoria de Imprensa consiste
em criar e fortalecer o relacionamento do cliente com o seu
público, através da geração de
mídia espontânea.
Nós, enquanto gestores de comunicação, elaboramos sugestões de pautas e notas que são
destinadas à imprensa, dando
visibilidade aos produtos/serviços do assessorado nos principais meios de comunicação
(jornais, emissoras de TV, revistas, portais, rádios, blogs).
Tudo com base em um Plano de
Comunicação elaborado pela
agência contratada – e, claro,
posteriormente validado com o
cliente.
A Assessoria de Imprensa identifica “ganchos” que podem repercutir de forma espontânea
na imprensa. Ou seja, enxerga
no cotidiano do cliente, entre
sua rotina, produtos e serviços
prestados, o que pode repercutir nos veículos de comunicação
em forma de reportagem – e
não anúncio, como fazem as
agências de publicidade.
Na maioria das vezes, o cliente/
assessorado – principalmente
os que ainda não tiveram uma
experiência anterior com uma
(boa) Assessoria de Imprensa –
não consegue atinar que hábitos rotineiros podem virar notícia, ajudando a construir uma
imagem positiva perante seu
público.
Às vezes, o que para o cliente
foi uma simples viagem, para o
assessor (ou melhor, gestor de
Comunicação) é uma oportunidade de emplacar uma nota em
um colunista, por exemplo. Um
curso em outra cidade, um congresso no exterior, um hobby
e até – dependendo do cliente

e da sua “necessidade” – uma
viagem de férias podem repercutir. Ainda mais hoje, em tempos que uma nota de três linhas
em um jornal pode ser compartilhada – e viralizada – via redes
sociais, dando proporções ainda maiores àquela informação,
que se não fosse pelo olhar do
assessor passaria “batida”.
Não é apenas disparar um release para um mailing de jornalistas. Não é o volume de clipagem entregue no final do mês.
É o zelo pela imagem do cliente
perante seu público-alvo, fazendo dele uma fonte confiável
para a imprensa, que passará a
lembrar do mesmo sempre que
uma oportunidade de pauta
surgir.
Um exemplo? Um médico bem
instruído (simpatia, disponibilidade e boa oratória nas entrevistas) e acompanhado por
uma Assessoria de Comunicação pode tornar-se uma fonte confiável para produtores e
repórteres de TV. Quando for
colocada em pauta na redação
da emissora uma matéria de
saúde, provavelmente esse médico será lembrado, e assim chamado para dar uma entrevista,
uma declaração para enriquecer uma reportagem.
Isso, claro, após a Assessoria
ter feito todo esse trabalho de
“construção” (que não acontece do dia para a noite), sugerindo pautas, indicando o profissional como fonte para pautas
e, principalmente, “provando”
que tal médico tem aptidão
para falar frente às câmeras
(nem todos nascem com o dom,
mas isso pode ser trabalhado
através de um Media Training).
Todo esse processo – de médio
a longo prazo – vai agregar credibilidade ao nome do médico.

Assim como pode agregar ao
seu nome e à sua carreira.
É uma “estratégia de exposição”, como costumamos chamar aqui na nossa empresa.
Há momentos em que o cliente
pode precisar estar muito exposto, como há outros em que
o melhor (e aí cabe à Assessoria
orientar) é ficar quietinho, esperando a poeira baixar. Nem
sempre o papel da Assessoria
é ficar enviando sugestões de
notas e releases; um bom assessor é o braço-direito do empresário, participando ativamente
de importantes decisões, pois
muitas delas irão – ele querendo ou não – respingar em sua
imagem pessoal e/ou institucional. Ainda mais em tempos
em que um simples tweet pode
arranhar uma imagem que
pode ter custado anos e anos
de trabalho (e investimento)
para ser construída.
Por isso, reforço: é fundamental iniciar, manter e fortalecer a
relação entre a marca/empresa
com os profissionais da imprensa. E, claro, cada caso é um caso;
o Plano de Comunicação traçado, assim como o atendimento
da Assessoria, deve ser personalizado, pois cada cliente tem
uma demanda específica de comunicação, seja pelo porte da
sua empresa ou pelo momento
que a mesma está passando.
E, na hora de contratar uma
Assessoria de Imprensa, reflita:
opte por aquela com que você
sentiu uma maior sintonia, uma
identificação, e não por aquela
que apresentou o orçamento
mais baixo. É clichê, mas vale
lembrar: o barato pode sair
caro. Afinal, quanto vale a imagem da sua empresa?
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CULTURA E INFORMAÇÃO

Escrever bem
é habilidade fundamental

Divulgação

Fabio Humberg

O mundo de hoje exige profissionais com várias habilidades,
entre as quais a de escrever de
forma mais clara, correta e eficaz. Com a disseminação dos
computadores e notebooks, a
escrita tornou-se uma atividade mais presente no dia a dia
de profissionais que exercem as
mais diversas funções.
Ficaram no passado cenas como
as do chefe que ditava as correspondências à secretária, que
tinha como atribuição não só
datilografá-las, mas também
manter a sua correção e clareza.

Editor, consultor de comunicação
e linguagem, professor de redação
empresarial.

Com essa transformação no
mundo do trabalho, devemos
todos aprimorar constantemente nossa maneira de redigir os
mais diversos tipos de textos
– e-mails, cartas, propostas, relatórios, memorandos, mensagens promocionais e até bilhetes e recados.
Os benefícios são inúmeros,
merecendo destaque aqueles
ligados à eficiência da comunicação, à produtividade do trabalho, ao relacionamento com
clientes, fornecedores e outros
públicos, assim como à imagem
da organização e do próprio
profissional.
Para ajudar nesse aperfeiçoamento, criei uma fórmula simples que chamo de 7Cs + 1S =
bom texto. Com ela, defendo
a ideia de que um bom texto,
para o âmbito do trabalho, é
aquele que tem oito atributos
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principais. A seguir, explico o
que significam cada um desses
Cs e o S.
S de Simplicidade:
Não se deve dar demasiado trabalho ao leitor para entender o
que se quer dizer. Para facilitar
a leitura e torná-la rápida, use
frases curtas. Divida, se necessário, a frase longa em duas ou
três. A ordem direta (SujeitoVerbo-Objeto) também facilita
a compreensão. Outra dica importante: com palavras conhecidas de todos, é possível escrever
bem. Evite termos técnicos e
pouco usuais. E elimine as gírias
e abreviaturas do seu texto.
C de Clareza
Um dos segredos da boa comunicação é entender que cada
um tem seu repertório e os seus
referenciais. Assim, a ideia que
está tão clara na sua cabeça
pode parecer obscura ou complicada para outras pessoas. É
preciso pensar sempre no destinatário da mensagem: será que
ele vai entender exatamente o
que você está querendo dizer?
C de Coerência e de Coesão
A leitura de um texto fica mais
fácil e flui melhor se ele tiver
uma sequência lógica e for apresentado de uma forma coerente
e organizada. O texto deve ter
harmonia de linguagem, estilo,
ritmo, apresentação.

C de Concisão
É preciso ser objetivo, ir direto
ao ponto e não “enrolar” ou
“encher linguiça”. Hoje, ninguém tem tempo de sobra. Evite redundâncias e repetições,
corte as informações desnecessárias ou supérfluas.

devemos todos
aprimorar
constantemente
nossa maneira de
redigir os mais diversos
tipos de textos.

C de Cortesia
Para que o destinatário dê importância à sua mensagem, ele
deve sentir que está tendo atenção personalizada. Por isso, não
se pode exagerar na concisão
e objetividade: cuidado com o
estilo seco e o tom autoritário.
Educação e gentileza são necessárias e bem recebidas.
C de Credibilidade

C de Correção
Escrever sem erros é um grande
desafio, pois a língua portuguesa possui muitas regras e armadilhas. Somos levados aos erros
por vários motivos: desconheci-

Para finalizar essa receita,
apenas duas dicas adicionais.
A primeira: antes de começar
a escrever, é preciso parar para
pensar, definindo o seu objetivo, que mensagem quer passar e a quem ela se destina. A
segunda: revisar e reler o texto antes de enviá-lo, evitando
não só os erros ortográficos ou
de digitação, mas também que
fique confuso e até incompreensível.

Studio Grand Ouest/Adobe Stock Photo

Um texto bem escrito e bem
apresentado tem melhor acei-

tação e também diz algo sobre
o seu emissor (pessoa e empresa). Sendo mal redigido, causa
má impressão, que se transmite
à imagem de quem a enviou.

mento, falta de hábito de usar
a palavra ou construção, exposição constante ao erro (quem
nunca viu faixas e mesmo sinalização urbana com erros?),
pressa e distração. Fique atento
e recorra, sempre que possível,
a dicionários, gramáticas, manuais e outras fontes de consulta confiáveis para eliminar dúvidas. A leitura também ajuda e
deve ser adotada como hábito:
quanto mais você lê, mais familiaridade tem com as palavras.
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Saúde

A saúde
da mulher empresária

Divulgação

Eliana Cristina
Barbiero

As mulheres estão hoje em todos os ramos empresariais, inclusive em postos de comando.
No caso das empresas familiares, que têm cada vez mais a
presença feminina, essa já é
uma realidade. Mas isso tem
um preço: o stress acarretado
pela própria atividade favorece o surgimento de doenças,
muitas vezes agravadas pela
falta de tempo para um acompanhamento melhor da saúde.
Com isso, podemos elencar alguns problemas mais frequentes que atingem as mulheres.

Ginecologista e obstetra pela Santa Casa
de São Paulo e mestre em ginecologia pela
Unifesp – Universidade Federal de São Paulo

Um dos mais comuns é a candidíase. No dia a dia, é muito comum encontrarmos esse
tipo de problema, causado por
um fungo ligado ao sistema
imunológico. Oportunista, o
fungo acaba se desenvolvendo
mais fortemente em mulheres
com a saúde mais fragilizada
pelo stress.
Também ligadas ao perfil da
mulher que trabalha, outras
infecções podem se desenvolver, como cistites, comuns em

Mãe, esposa,
empresária, sempre
bonita e bem disposta:
no caso da mulher, a
cobrança é cada vez
maior.
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mulheres mais ansiosas. HPV
também é um dos problemas da mulher, assim como
a osteoporose e o câncer de
mama, que aparecem com certa frequência.
Para prevenir problemas como
esses, a mulher deve ficar sempre atenta: a partir do momento em que tenha uma vida sexual ativa, o exame Papanicolau
tem de ser feito com frequência
– o melhor é que seja de seis em
seis meses. Para a prevenção do
câncer de mama, a mamografia deve ser feita anualmente a
partir dos 40 anos e, caso exista
na família algum incidente familiar com a doença, principalmente com a mãe ou alguma
irmã, o exame deve acontecer a
partir dos 35 anos.

O sempre perigoso stress
Um dos principais fatores negativos do stress, além de diminuir a imunidade, é que geralmente a mulher se descuida
da própria saúde. Sendo assim,
infecções e fungos oportunistas podem surgir, conforme falamos acima.
Indiretamente causados pelo
stress e pela idade, vão surgir
problemas como hipertensão,
problemas de tireoide e doenças cardiovasculares.
Caiu a lenda de que as mulheres são mais isentas do infarto.
Hoje em dia elas são extremamente estressadas; a sobrecar-
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ga ficou enorme; elas trabalham dentro de casa e fora de
casa; têm de ser lindas; e muitas
vezes o metabolismo vai diminuindo. Próximo ao climatério,
principalmente sexual, existe
uma diminuição de libido, cai
a produção de hormônios e a
mulher se cobra muito. Tudo
isso pode causar depressão, um
grande fantasma a assombrar a
mulher moderna.

Exercícios físicos
Assim como o controle de
peso, exercícios físicos são importantes. Esses dois fatores
melhoram a saúde da mulher
como um todo.
A mulher empresária acima de
40 anos provavelmente vai ter
aumento de colesterol, mas, se
ela se preocupar com alimentação e fizer atividade física, esse
problema vai ser controlado.

cuidando da saúde
Aconselhamento, informação, educação, comunicação e
exames rotineiros trazem benefícios, ajudando a manter
uma vida saudável. Além do tratamento de doenças, muitas
ações preventivas podem ser tomadas pela mulher que deseja manter-se com saúde:
•

Mudanças de hábitos e de estilo de vida, envolvendo
ações de redução e prevenção do alcoolismo, tabagismo
e uso de drogas;

•

Estímulo ao exercício físico. Caminhadas, relaxamento,
alongamento e ioga são algumas das possibilidades;

•

Novos hábitos alimentares farão a mulher se sentir melhor, além de diminuir o peso corporal. Um exemplo muito positivo é a troca de alimentos gordurosos por refeições mais leves e saudáveis.

O exercício ajuda muito na prevenção da osteoporose, principalmente caminhar. A mulher
tem de ter obrigatoriamente

um momento de atividade física diária para uma produção
maior de endorfina, para ela
mesma se sentir melhor.
www.empresafamiliar.com.br
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Livros
Os consultores Domingos Ricca e Sheila Madrid Saad defendem a ideia
de que a falta dos valores de governança corporativa é o fator que
mais potencializa conflitos típicos das empresas familiares, muitas vezes
pondo em risco a sua sobrevivência. Eles explicam o papel essencial do
Conselho de Administração, que consiste em estabelecer estratégias
para a empresa, eleger a diretoria, fiscalizar e avaliar o desempenho
da gestão – que deve ser conduzida de maneira profissional, sem
interferência de assuntos familiares. E mostram as vantagens, para
as empresas familiares, de adotar essas práticas de governança
corporativa.
Outros temas essenciais ligados à sucessão e à profissionalização das
empresas familiares brasileiras são analisados, associados às melhores
práticas de governança corporativa.
125 páginas, R$ 33,00 – disponível também em e-book
Este livro também pode ser comprado em um kit com três livros de
Domingos Ricca, que tem o valor promocional de R$ 68,00.
Venda exclusiva no site http://editoracla.commercesuite.com.br/kits-especiais/

Em 23 artigos e ensaios, João Benedicto de Azevedo Marques, aborda temas que estão em forte evidência no momento atual, em especial o processo de impeachment da presidente Dilma, o sistema
político brasileiro e o funcionamento das instituições. Outros textos
estão focados em Segurança Pública e Justiça e há ainda um bloco
de artigos sobre Temas Globais (como terrorismo e imigração).
Ex-secretário nacional de Justiça (Governo FHC) e ex-secretário de
Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, o autor posiciona-se claramente em relação aos diversos temas tratados no livro, apresenta suas reflexões e propõe soluções, mantendo sempre
a crença de que é possível construir uma sociedade mais humana,
justa e respeitadora dos direitos humanos.
127 páginas, R$ 39,00
Como pequenos e médios empresários podem lidar com profissionais
da imprensa? Quais são as recomendações na hora de dar uma
entrevista? Como usar bem uma assessoria de imprensa? Quais são as
melhores práticas e estratégias para divulgar o seu negócio?
Respostas a estas e a outras perguntas ligadas à comunicação
empresarial e ao relacionamento com a imprensa podem ser
encontradas neste livro do jornalista Paulo Piratininga, que funciona
como um guia de referência sobre comunicação empresarial para
empresários e executivos.
Em textos curtos e didáticos, escritos em linguagem coloquial, são
explicados os principais conceitos e práticas para conquistar espaços
na imprensa, mostrando a importância de ser notícia, ao mesmo
tempo em que se desmitifica o universo jornalístico.
160 páginas, R$ 42,00
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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

www.empresafamiliar.com.br
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Instrumento de Prestação de Contas
e Transparência para a família e para o mercado:
• Acordo de Sócios;
• Código de Conduta para Sócios;
• Estruturação de Conselho independentemente
do tamanho da empresa.

Preparação para Sucessão
• Programa de Preparação para Sucessores,
com metodologia própria e exclusiva.

Processos e Gestão da Qualidade
• Mapeamento de Processos;
• Elaboração e/ou revisão dos Procedimentos Organizacionais;
• Preparação para Certificação ISO;
• Auditoria Interna - ISO.

Gestão de Pessoas
• Estruturação completa das atividades de Recursos Humanos
da empresa e otimização dos instrumentos de controle e
mensuração de performance.

diretoria@empresafamiliar.com.br

