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Editorial
Estamos trazendo mais uma nova edição da EF e com ela uma excelente notícia:
a volta do Clube de Conselheiros. Ainda mais focado e cheio de novidades para
ajudar as empresas familiares. Trouxemos também uma entrevista especial com
o novo presidente do CIESP e primeiro vice-presidente da FIESP, Rafael
Cervone, e uma matéria incrível sobre como investir na publicidade para o
público Gamer. E claro, nossos artigos especiais sobre Complaince e
empreendedorismo.

Uma boa leitura para todos!

Domingos Ricca
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Você sabe o que é o Clube de

Conselheiros? É uma iniciativa criada

em 2017 que visa promover debates

ligados às empresas familiares,

destinados a fundadores, herdeiros e

sucessores, com o intuito de auxiliar na

transição familiar.

O projeto teve início quando a Ricca &

Associados recebeu um convite para

promover alguns eventos envolvendo

empresas familiares para a BM7F

Bovespa, quando esta ainda tinha uma

área de captação de empresas de

capital fechado com probabilidade de

abertura.

Propuseram que o grupo fosse de
convidados, assim, haveria mais
liberdade para discutirem as próprias
realidades e que agregasse efetivamente
valor ao negócio, além disso, foi sugerido
que os palestrantes fossem uma espécie
de conselheiros, deste modo poderiam
orientar de forma mais consistente o
público na condução dos negócios de
família. “Durante os eventos as palestras
sempre tinham debates acalorados. O
palestrante era quase um mediador e
com isso surgiam soluções. Foi assim
que o Clube de Conselheiros começou”,
lembra Ricca.

Mas como funciona o Clube? As
palestras, realizadas para turmas de até
14 empresas e 28 participantes, possuem
temas complementares como:
governança corporativa; mercado de
capitais; aspectos jurídicos e gestão
tributária, são direcionadas para
empresários e membros de conselho de
administração de empresas familiares de
médio porte.

Os benefícios de fazer parte do Clube são
inúmeros e incluem, entre eles: conselho
consultivo, contato com profissionais que
possuem relevante atuação no mercado;
apresentação de dados para melhoria do
compliance com vista a perpetuação do
negócio familiar; conteúdos e
esclarecimentos para auxiliar na
estratégia corporativa; acesso a uma
plataforma com conteúdos e eventos
voltado para o universo das empresas
familiares e espaço para divulgação de
conteúdos, fomento de mentorias e
consultorias e veiculação de propaganda
institucional na plataforma.

Com esse projeto do Clube de
Conselheiros já atendemos 57 empresas,
109 participantes e realizamos 22
encontros. Todos conseguiram realizar
com sucesso a transição familiar. Nosso
intuito sempre foi proporcionar clareza
para que processos como esses sejam
concluídos de maneira harmônica e
funcional, possibilitando o crescimento da
empresa em qualquer situação de
transição” conclui Domingos Ricca.

Domingos Ricca
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“Como já tínhamos um know-how de realização de congresso em empresas 
familiares e nosso publico era formado por empresários, sucessores e herdeiros 
que se reuniam para discutir alternativas para seus próprios negócios, foi pedido 
que fizéssemos um projeto que pudesse agregar valor a estas empresas”, explica 
Domingos Ricca, sócio-diretor da Ricca & Associados.

Projeto criado em 2017 auxilia empresas familiares 
no processo de transição

Clube de Conselheiros: Saiba como 
ele pode ajudar sua empresa



Pensando o futuro... 
amanhã é hoje
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Depois de dois anos anormais de uma
pandemia levando ao quase histerismo,
entramos 2022 com a expectativa de
finalmente poder ver a vida e as
empresas voltarem ao normal.

Muito se falou no início deste processo
de que teríamos o novo “normal” e
acreditamos que essa seja a realidade do
retorno. Um vírus que se aperfeiçoa,
“cuida” de seu hospedeiro, garante sua
continuidade, se espalha mais e mata
menos. Uma forte gripe com a qual
teremos de conviver e ainda bem que a
população atendeu ao chamamento da
vacinação, ajudando a diminuir a
letalidade desta que foi a maior crise de
saúde desde o início do século XX.

A economia não pode ter medo. A roda
tem que girar, dela dependem empregos,
salários, famílias e empresas.

No Brasil, entramos em um ano
sintomático. Ano de eleições, onde temos
metade do ano para ver alguma medida
legislativa avançar, entretanto sem
expectativas de nenhuma impopular. Isso
equivale dizer que não teremos a reforma
administrativa (a mãe de todas), e talvez
por um golpe de sorte e muita articulação
política, consigamos no fechamento do
ano, que a tributária possa ocorrer,
ambas tão importantes para melhorar o
ambiente de negócios de nosso país.

Nossas empresas familiares precisam
passar mais essa provação. Se
reinventar, aproveitar para navegar no
mercado, mas ao mesmo tempo, voltar o
olhar para dentro, organizar seus
quadros, funções, cuidar de sua margem
de contribuição e pensar nos processos
de Compliance e sucessão.

Dizem que nas crises aparecem as grandes
oportunidades. Quem conseguiu chegar até
aqui operando, mesmo que com dificuldades,
pode se considerar vencedor. Entretanto,
uma empresa nunca deve se acomodar e se
transpôs essa difícil fase, tem mais um
motivo para pensar em sua perenidade e
fortalecimento. O empresário brasileiro não
pensa muito em remuneração de acionista e
talvez essa seja uma diferença grande que
pode definir a continuidade do negócio.

Qual deveria ser o objetivo 
principal de toda empresa?

Remuneração do acionista. Contribuir com a
sociedade, melhorar o meio ambiente, ser
referência no mercado interno e externo e
todas as outras coisas que se possa pensar.
Mas tudo isso só será possível se existir
empresa e ela só existirá, se houver
investimento, interesse e remuneração que
pague esse investimento. Essa remuneração
deve ser constante e de longo prazo, assim
as gerações futuras continuarão investindo
seu capital no negócio e garantindo sua
continuidade. É a beleza da livre economia
em seu mais puro significado.

Recentemente os maiores investidores do
mercado tiveram perdas bilionárias, com
exceção do maior de todos que investe
menos em empresas voláteis e mantém seu
patrimônio (70%) em empresas consolidadas,
de reconhecimento mundial e perenes. Talvez
isso nos faça pensar mais profundamente
sobre a importância de estabelecer padrões
para a continuidade dos negócios.

E como organizar essa continuidade? Isso
faz parte de um processo que cedo ou tarde
deve ser iniciado em todas as organizações.
Quer seja para profissionalizar, quer seja
para criar regras para sucessores e
familiares. Garantir a democratização da
participação das gerações futuras sem
comprometer o cotidiano da empresa, é algo
que quanto antes for pensado, melhores
serão os resultados para todos.

Por: Paulo Henrique Schoueri
Vice-presidente da Federação

das Indústrias do Estado de
São Paulo - FIESP

Janeiro/Março  2022



COMPLIANCE PARA PEQUENOS NEGÓCIOS
(Prática de integridade compartilhada)
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Todos os especialistas concordam que compliance é para todas as
organizações, sejam elas grandes ou pequenas. A noção de pequenos
negócios pode variar. Podemos considerar aqui o conceito de micro e
empresa de pequeno porte para aquelas que cumprem os requisitos da Lei
Complementar nº 123, de 2006.

Existem alguns manuais que abordam o assunto; nem todos asseguram
suficiente objetividade. O pequeno empresário precisa de uma proposta
simples. Ele nem sempre tem tempo para ler tais manuais e aplicá-los de
modo consistente.

Pretendemos abordar dez tópicos para orientar a implementação do
compliance para pequenos negócios. São dez dicas ou caminhos para compor
um programa de integridade. O primeiro tópico é este: propósito e
compromissos (governança). Para estabelecer propósito e compromissos, o
dono do negócio precisa compreender o que é programa de integridade, a
importância da integridade para o seu negócio, formar uma percepção de
ganhos ou benefícios e, assim, assumir uma postura de liderança no cotidiano
do seu negócio, em busca do sucesso.

Programa de integridade é um conjunto de
medidas (valores, regras e
procedimentos) adotadas por uma
empresa com o objetivo de evitar, detectar
e interromper a ocorrência de
irregularidades, fraudes e corrupção. Com
a implantação desses mecanismos, a
empresa estará preparada para cumprir a
lei. Isso se chama compliance, que mais
do que cumprir a lei e regulamentos,
significa fazer o que é certo, desenvolver
uma cultura de ética e integridade.

Compliance é importante porque traz
benefícios para a empresa.

Esses benefícios são muitos. Vamos citar
apenas cinco: compliance contribui para a
empresa identificar erros e perdas e
melhorar a produtividade; compliance
ajuda a empresa fechar mais negócios;
compliance ajuda a empresa a melhorar o
ambiente de trabalho; compliance melhora
a imagem e a reputação da empresa;
compliance facilita o acesso da empresa a
fontes de crédito.

A partir da percepção de que compliance
é bom para alavancar o negócio e buscar
o sucesso, o dono do negócio deve
estabelecer o propósito de se comportar

de maneira correta, isto é, honesta e
contrária à corrupção. Isso é integridade,
que deve ser demonstrada e perseguida
mediante o compromisso de implementar
mecanismos apropriados para fazer o que
é certo com liderança, estratégia e
controle.

Compliance e integridade exigem uma
postura e ação do dono do negócio. Isso
se revela com as boas práticas, ao
governar, implementar as políticas da
empresa, tomar decisões. Portanto,
propósito e compromissos refletirão
sempre no comportamento do governante
ou executivo, que, ao observá-los, tende a
atuar com competência, responsabilidade
e motivação.

O próximo tópico a ser abordado será:
Princípios e valores (código de ética e
conduta).

Antonio Fonseca, advogado
Sócio de D&F advocacia empresarial
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“Os desafios do Brasil – e em especial da
indústria – exigem foco total neste
momento de saída da pandemia. Discutir
a importância da indústria para o país e a
sociedade, além da necessidade de uma
política industrial consistente, com
previsibilidade, segurança jurídica e visão
de longo prazo é primordial. Está claro
para nós que a guerra comercial global
não se dará mais por meio de políticas
econômicas, mas por meio de políticas
industriais. E o Brasil tem de estar dentro
dessa discussão, olhando especialmente
para o micro, pequeno e médio
empresário”.

A frase acima é do presidente do Ciesp
(Centro das Indústrias do Estado de São
Paulo) e primeiro vice-presidente da Fiesp
(Federação das Indústrias do Estado de
São Paulo), Rafael Cervone, que assumiu
os cargos no início deste ano. Para ele, as
missões são de muita honra e
responsabilidade. “São duas entidades
empresariais das mais importantes do
mundo que têm como propósito promover
o desenvolvimento econômico, fortalecer
a indústria, aumentar a competitividade

das empresas e melhorar o diálogo com o
poder público para fazer o Brasil avançar.
Mas, acima de tudo, promover o
desenvolvimento e bem-estar das
pessoas.”

Ele explica que o trabalho entre o Ciesp e
a Fiesp será totalmente integrado. “Foi um
pedido dos diretores e associados para
que eu e o Josué Gomes da Silva
(presidente da Fiesp e primeiro vice do
Ciesp) estivéssemos juntos nessa
empreitada, como vices um do outro.”

A indústria de transformação já respondeu
por cerca de 22% do PIB do Brasil e hoje
registra metade desse percentual. Ainda
assim, é o setor que proporcionalmente

Janeiro/Março  2022

CIESP E FIESP JUNTOS EM 
PROL DA INDÚSTRIA

Presidente do Ciesp e primeiro vice-presidente da Fiesp, Rafael Cervone, 
explica projetos para nova gestão das Entidades

mais paga impostos, mais gera
empregos formais e mais alavanca o
PIB. Cervone acredita que está claro
que a indústria é fundamental para o
desenvolvimento de um país
continental como o Brasil e que este
recuo da indústria de transformação
coincide com a perda de dinamismo
da economia como um todo.

Portanto, afirma que é preciso
impulsionar a indústria e assim o
crescimento do Brasil. “Neste sentido,
temos algumas linhas de ação para o
Ciesp e a Fiesp para os próximos
quatro anos. Primeiramente, fazer a
reforma tributária para que a indústria
tenha isonomia tributária com os
demais segmentos e haja isonomia
tributária entre os Estados da
Federação, acabando com a
famigerada “guerra fiscal”.

O segundo passo, afirma, será

melhorar a competitividade das
empresas. “Com o apoio do Senai-SP,
queremos melhorar os processos e
garantir mais tecnologia a 40 mil
pequenas e médias indústrias do
Estado. E ainda vamos atuar
fortemente na educação pública com
o apoio do Sesi-SP. Os dados
mostram que as perdas na educação
foram muito grandes em função da
pandemia. O Sesi-SP irá auxiliar as
prefeituras do Estado que assim
desejarem na recuperação do
aprendizado. Estamos convencidos
de que, sem educação pública de
qualidade, o Brasil não conseguirá
avançar. E essa missão será conjunta
com varias Fundações que se
dedicam à educação.”

Dentro deste planejamento existe um
espaço grande para as empresas
familiares. “Em geral, as pequenas e
médias empresas são empresas
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familiares. Na indústria de
transformação paulista, as Pequenas e
Médias Indústrias (PMIs) representam
28% do total de 161 mil
estabelecimentos, empregam 41% do
total de 7,1 milhões do pessoal
ocupado, contribuem com 34% da
massa salarial do país. Com
características mais flexíveis e menos
burocratizadas, as PMIs apoiam a
geração do primeiro emprego,
estimulando a carreira e o crescimento
profissional de jovens.

Com isso, permitem respostas mais
rápidas e mais adequadas aos
negócios estimulando o adensamento e
a integração das cadeias produtivas”,
argumenta o presidente do Ciesp.

No entanto, os desafios não são
poucos, principalmente em um ano
eleitoral. Cervone afirma que o ano
ficou ainda mais desafiador por conta
do front externo depois da invasão da
Ucrânia pela Rússia. Do ponto de vista

da economia, é iminente um impacto na
inflação, pois o preço das commodities
será afetado – e o mundo já vive um
momento de avanço inflacionário. “Com
isso, corremos o risco de ter uma alta
ainda maior da Selic, que cresceu
vertiginosamente em pouquíssimo
espaço de tempo. É aquele remédio
que, em excesso, mata o doente! Juros
altos aumentam o custo do crédito,
prejudicam o setor produtivo e
dificultam a retomada econômica.

Na indústria ele ressalta que o país vive
ainda o desarranjo das cadeias
produtivas globais com a falta de
insumos, sobretudo para o setor
eletrônico. Além disso, em anos
eleitorais, tradicionalmente, a agenda
do Congresso é mais restrita, há uma
desaceleração no encaminhamento de
reformas e de medidas econômicas.
“De qualquer forma, é fundamental que
a agenda de reformas, sobretudo a
tributária, avance para melhorarmos o
ambiente de negócios e a
competitividade das empresas. Ciesp e
Fiesp irão trabalhar para ajudar o
Legislativo a construir uma boa
proposta de reforma tributária, uma
reforma que simplifique, desburocratize,
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As PMIs são também elos 
importantes nas regiões porque 
estão muito mais bem distribuídas 
no território do que as indústrias 
grandes, ou seja, geram empregos 
e renda em maior quantidade de 
localidades.

Rafael Cervone
traga isonomia entre os setores
produtivos e reduza a informalidade.”

O presidente do Ciesp e primeiro
vice-presidente da Fiesp encerra
afirmando que há uma energia
renovada para defender a indústria e
as pessoas. Segundo ele o Brasil
precisa acordar para a importância
estratégica de uma indústria forte,
competitiva, que concorra de maneira
isonômica, sem “puxadinhos” e um
planejamento com visão de longo
prazo. Um projeto de País, que
transcenda governos. “Vamos

trabalhar sem descanso para que o
Brasil deixe de pensar pequeno, pare
de se contentar com resultados pífios
e pessoas dormindo nas calçadas.
Precisamos voltar a ousar, a pensar
grande. Ciesp e Fiesp seguirão
unidos defendendo as pautas mais
importantes para o setor produtivo,
visando o crescimento econômico, a
geração de empregos e o
fortalecimento da indústria no Brasil.
O Brasil merece realizar este sonho,
que é, sim, possível. Basta
acreditarmos e trabalharmos sem
descanso !”
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ela pode apenas se comunicar com o
público de determinada plataforma.

Mendes trabalha com campanhas
publicitárias 100% focadas no universo
gamer. Ele ressalta que se trata de um
mercado enorme. “Você está falando com
esse público durante um momento de
entretenimento, ou seja, no momento em
que ele está se divertindo. O
entretenimento é uma conexão emocional
muito mais forte.”
Outro ponto importante é a diversidade de
públicos, não são apenas os jovens que
jogam, existem produtos para todos os
tipos de públicos. “É um mercado que
está evoluindo muito rápido, então a
tomada de decisão não pode demorar
muito para acontecer”, explica.

Ele lembra que a pandemia ajudou a
acelerar esse mercado como um todo. “As
pessoas ficaram dentro de casa e se
descobriram no entretenimento do mundo
gamer. Costumamos falar que algumas
barreiras foram quebradas à força com a
pandemia. A maior delas foi a de que o
game afastava as pessoas. Quando a
galera ficou em casa sem fazer nada, o
game foi uma plataforma de socialização.
As pessoas jogavam juntas e faziam
novos amigos através do videogame. Não
existem barreiras geográficas que
impeçam isso.”

Existem várias vertentes para investir no
mundo gamer. Bernardo Mendes ressalta
que estar dentro de um jogo é uma coisa
muito complexa. O ideal é você ter uma
estratégia de comunicação com seu
público alvo que também joga. “A partir do
tipo de jogo que seu público aprecia, você
começa a conversar utilizando a mesma
linguagem. É falar com o público no
mundo real através do jogo.”

A PUBLICIDADE NO UNIVERSO GAMER
Como investir em marketing um mercado que movimenta bilhões de 

dólares em todo o mundo?

Algumas pessoas ainda não se deram
conta, mas 75% da população
brasileira joga videogame. Logo, se
você é empresário talvez esteja na
hora de parar e avaliar esse universo.
Estamos falando em uma indústria
que representa US$ 200 bilhões por
ano no mundo. O Brasil representa de
3 a 5% do faturamento global neste
setor.

Mas o que é preciso para atrelar a
imagem da sua empresa a esse
universo? Quem nos responde isso é
Chief Games Officer da Druid,
Bernardo Mendes. Para começar ele
deixa claro que não é preciso que a
empresa entre no jogo,

Existem alguns segmentos que já estão
conversando com esse público há mais
tempo, como a indústria de eletrônicos:
computadores, mouse, câmera, fones de
ouvido. São mais ou menos 30 anos de
construção de marca nesse segmento. A
partir de 2005 a indústria de energéticos
também se aventurou, tanto que já
consideramos bebidas energéticas como
parte desse “ecossistema”, comenta.

Mais recentemente outros produtos
começaram a falar. “Existe uma
impressão de que apenas a garotada
atua nesses universos, mas não é
verdade. Temos jogos diversos, como
buraco, cara cara, show do milhão,
xadrez, jogos de carta online ou
Playstation e Xbox .”

Logo, é possível falar com todo tipo de
público das classes A a D. “Costumamos
dizer que dos 8 aos 80 a galera está
jogando, então é só caminhar direitinho
dentro do universo que você consegue
traçar estratégias para falar com o seu
público.”

Bernardo explica que é preciso fazer uma
construção, entender o público-alvo, saber
quais jogos eles jogam e depois traçar
uma estratégia de comunicação com uma
“pegada” que fale mais a linguagem desse
público que joga. “Depois disso
analisamos as possibilidades de entrar
nas plataformas mais complexas.”

Esse trabalho também pode ser feito
através das redes sociais, por
influenciadores digitais ou campanhas de
marketing de influência. “Existem

campeonatos que você pode patrocinar,
tem várias coisas que se pode fazer para
chegar até o seu público.”

Ele alerta que nesse mercado as pessoas
enjoam muito rápido dos jogos, então não
dá para ficar meses pensando como sua
empresa vai entrar nesse jogo e como
fazer. “Pode acontecer de quando você
definir, o jogo já não esteja tão popular. Se
você demorar demais para tomar a
decisão, pode acabar perdendo o timing.”



O uso de energia renovável pelas 
empresas
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Para reduzir 
custos e se 
alinharem com 
práticas 
sustentáveis, 
empresas 
investem em 
energia solar 
térmica e 
fotovoltaica

O alto custo energético dispendido
pelas empresas brasileiras sempre
foi motivo de alerta. À procura de
economia, ás energias
sustentáveis como maneira de
buscar soluções para gerar sua
própria. Além disso, a Lei
nº14.300/22 sancionada no
começo do ano estabelece que
consumidores que produzem a
própria energia passarão a pagar
tarifas como um pedaço do
componente TUSD Fio B -

Tarifa de Uso do Sistema de
Distribuição, sobre a energia produzida,
reduzindo assim a conta.
Dentre as energias renováveis, a mais
procurada é a solar. Segundo dados da
Agência Nacional de Energia Elétrica
(Aneel) e do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), no
Brasil nove a cada dez cidades já
possuem esse sistema. Em números
pode-se dizer que dos 5.570
municípios brasileiros, somente 350
ainda não aderiram, representando um

Com esses mecanismos, a empresa
que opta pela introdução de energia
solar fotovoltaica, além de gerar a
própria energia, pode enviar a carga
para a rede local e posteriormente usar
ou ser recompensada pelo extra. Esse
sistema de compensação foi criado
pela Aneel e autoriza a transformação
do excedente em créditos, se a
empresa gerar mais do que consome,
terá até 60 meses para descontar da
tarifa de energia elétrica. Além disso, é
possível gerar energia na matriz e usar
o excedente na filial.

O retorno do investimento é atrativo,
de quatro a sete anos, considerando
que as placas solares tem uma vida
útil em média de 25 anos. Segunda
dados da Absolar – Associação
Brasileira de Energia Solar
Fotovoltaica, desde 2012 já foram
investidos R$ 48 milhões no setor.

salto de 613 em 2016 para 5.220 no
ano passado, ou seja, 93,7% do Brasil
já possuem algum sistema de energia
solar.

Ao optarem para o modelo de geração
distribuída, as empresas podem fazer
uso dos painéis de energia solar
térmica ou fotovoltaicos. A primeira
opção consiste em um sistema
composto por coletores solares que
aquecem a água que fica armazenada
em um reservatório térmico por um
período de 24 a 48 horas. O sistema é
totalmente independente de energia
elétrica. Já a segunda opção, os
painéis solares geram energia e
abastecem durante o dia, porém a
energia consumida durante a noite ou
em dias de baixa luminosidade
continua sendo da distribuição normal.
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tecnologia o mesmo apoio
governamental que foi dado à
geração fotovoltaica”, afirma Luiz
Antônio Santos Pinto, presidente da
Abrasol -Associação Brasileira de
Energia Solar Térmica. A energia
solar já ocupa o quinto lugar na
matriz elétrica brasileira, além disso
já ultrapassaram a potência
instalada de termelétricas movidas
a petróleo e outros combustíveis
fósseis.

Em contrapartida, a energia solar
térmica não recebeu tanto
investimento do governo, mas vem
conquistando espaço na matriz
energética brasileira e pela primeira
vez vai aparecer no Balanço
Energético Nacional – BEN. Nos
últimos dois anos, o aumento anual
de Sistema de Aquecimento Solar
(SAS) no Brasil foi de 25%. “Esse
percentual poderia ser bem maior
se houvesse para a nossa
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