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Os artigos assinados não traduzem 
a opinião desta Revista

EDITORIAL
Com muita alegria trazemos como 
matéria de Capa nesta edição a retomada 
das reuniões presenciais do Clube de 
Conselheiros. Depois do intervalo forçado, a 
equipe voltou cheia de energia e encontrou 
um público ávido por conhecimento, 
transformando o evento em um espaço 
perfeito para a troca de experiências. 
Também queremos mostrar para vocês a 
força de uma mulher, que transformou seu 
sonho em uma rede de lojas da franquia 
O Boticário e hoje serve de exemplo para 
muitos empreendedores. Isso sem contar 
nos artigos sobre Complaince e Varejo, 
dentre outros temas. 

Uma boa leitura para todos!

Domingos Ricca

MAIS DICAS SOBRE COMPLIANCE 
PARA PEQUENOS NEGÓCIOS

A IMPORTÂNCIA DO CLUBE DOS 
CONSELHEIROS

O VAREJO E SUAS TENDÊNCIAS

O SUCESSO A FRENTE DE UMA 
FRANQUIA DE O BOTICARIO
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Há alguns dias, um de meus sócios em um evento 
que realizamos para varejistas, trouxe esta provocação 
que reflete muito bem a realidade da maior parte das 
empresas do varejo.

Temos visto há muito tempo, diversas tendências das 
quais algumas só serviram para “assustar” boa parte 
dos empresários, como uma que afirmou o fim das lojas 
físicas, dando como certa a mudança completa da forma 
de consumo para o e-commerce.

É fato que o e-commerce se tornou um formato 
fundamental e necessário para todas as empresas 
iniciarem e trabalharem seu relacionamento com seus 
clientes, onde aqui quero também dar um destaque 
importante para as redes sociais, e atualmente a 
ferramenta que vem ganhando muita importância, que 
é o Whatsap.

Por outro lado, é muito importante que o empresário 
varejista esteja totalmente focado nas suas pendências, 
ou seja, antes de olhar e se preocupar com as tendências, 
é fundamental sua preocupação com as pendências, 
sejam elas quais forem.    

TENDÊNCIAS X 
PENDÊNCIAS

Temos aqui também que fazer uma observação 
importante, na qual esta colocação apesar de servir para 
as empresas de todos os tamanhos, se aplica melhor às 
empresas de médio e em especial de pequeno porte.
     Também podemos utilizar diversos exemplos e trazer 
vários temas, mas quero aqui dar destaque a pelo 
menos 02 deles. O primeiro é uma preocupação e olhar 
estruturado para a questão da prevenção em perdas. 
Só para termos uma ideia, a ruptura gerou uma perda 
financeira da ordem de aproximadamente 53 bilhões, 
segundo reportagem da S/A Varejo de Fevereiro de 
2020. Em conversa com especialistas, este número 
durante o período da pandemia deve ter até sido maior. 
O fato é que se a ruptura fosse uma empresa varejista, 
estaria possivelmente como a terceira maior empresa 
do setor.

Outro dado interessante e medido em pesquisa 
da Associação Brasileira de Prevenção em Perdas 
(ABRAPPE), apontou em 2020 uma perda média no 
setor supermercadista de algo próximo a 2,2% do 
faturamento, o que é algo assustador, visto que a média

POR RONALD NOSSIG

VAREJO

do lucro final médio de um supermercadista gira 
em torno de 3%. Isto significa simplesmente que um 
supermercadista praticamente lucra o mesmo que 
tem de perda, ou seja, se for dado um foco e feito um 
investimento correto nesta questão, existe uma grande 
possibilidade do lucro do supermercadista ser ampliado 
significativamente.

 Um outro ponto também muito importante é a 
questão da Governança e em especial do preparo da 
empresa para o processo da Sucessão Familiar, visto 
que a maior parte das empresas do varejo tem a gestão 
feita de forma familiar.

Esta questão é tão importante que temos inúmeros 
casos em que empresas muito bem sucedidas e 
poderosas em seus setores, chegam até mesmo a falir,
pois a sucessão não é preparada e por inúmeros 
fatores todo o trabalho feito, acaba sendo perdido 
rapidamente.

Uma pesquisa feita pela PWC em conjunto com o 
IBGC apontou que 77% das empresas não tem um plano 
para sucessão dos cargos-chaves nas empresas.

Isto mostra que de fato, temos que priorizar alguns 
pontos fundamentais que chamo aqui de pendências, 
onde se os empresários não derem a devida atenção a 
estes pontos, suas empresas poderão não mais existir 
e as tendências com as quais acabam se preocupando, 
por vezes sequer se transformarão em realidade.

Finalizando este artigo, deixo como sugestão a 
cada um dos empresários e executivos que estão nos 
acompanhando, que busquem o apoio de especialistas, 
visitem sites e empresas que possam apoiar seus 
negócios e mesmo aquelas que dissimulam conteúdos 
especiais, e destaco aqui a VAREJO180 (www.
varejo180.com.br), que nas suas redes sociais, site e 
eventos, oferece várias soluções e muito conteúdo 
que certamente poderá apoiar de formas distintas os 
empresários no seu dia a dia.

Ronald Nossig
CEO da VAREJO180 

VAREJO
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“O Clube de Conselheiros é um 
projeto visionário e inovador 
dentro da realidade brasileira (..)”

A IMPORTÂNCIA 
DO CLUBE DE 
CONSELHEIROS

POR PAULO HENRIQUE SCHOUERI

Tenho tentado na medida das possibilidades, discorrer 
sobre a importância de pensar e agir no processo de 
sucessão familiar e da inserção do Clube de Conselheiros 
como protagonista nessa “viagem” transitória de uma 
passagem de comando empresarial suave e positiva.

Vivemos em um país de democracia pujante e 
realidades distintas de norte a sul, com influências de 
imigrações diversas, que se de um lado criaram a força do 
cidadão brasileiro, de outro trouxe conceitos diversos, 
que buscam a coexistência pacífica, mas enfrentam 
por conta das diversidades regionais diferenças de 
interpretações sobre os mais variados temas.

Esse  contexto se transfere ao mundo empresarial 
que precisa acompanhar diuturnamente as alterações 
legislativas em todas as esferas do poder público, 
transformando o candidato a empresário em 
administrador, economista, advogado, contador, 
profissional de saúde e todo um misto de conhecimentos 
alheios ao seu negócio, que acabam por compor o perfil 
do empreendedor brasileiro.

ARTIGO

Essa mistura de capacidades, muitas vezes faz com 
que as gerações seguintes tenham como objetivo a 
profissão liberal, onde acreditam poder ser donos de 
seu tempo, da aplicação de suas habilidades individuais 
e não corram riscos tão grandes e incontroláveis como 
vislumbram na simples continuidade dos negócios 
familiares. 

Não raro vemos empresas consideradas boas, 
rentáveis e organizadas, decretarem o fim de suas 
atividades, por total desinteresse dos sucessores e 
até por não terem se preparado para uma eventual 
negociação, estabelecendo processos de “compliance” 
que poderiam facilitar e legitimar um processo negocial, 
rendendo frutos financeiros para os detentores 
do capital, mas que acabam deixando de ter essa 
oportunidade pelo simples fato de não ter se preparado 
para a chegada deste evento.

O Clube de Conselheiros é um projeto visionário e 
inovador dentro da realidade brasileira, que tem como 
foco o aprendizado antecipado pelos sucessores sejam 
familiares ou acionistas da realidade das empresas, 
dos conceitos de seus fundadores e administradores 
atuais, transmitindo de forma concreta parâmetros a 
serem seguidos para que o processo de transformação 
da gestão seja passado sem traumas e dentro da maior 
tranquilidade e continuidade dos negócios.      

Olhar o mundo externo, o mercado, os concorrentes 
e participantes do contexto empresarial de forma 
antecipada pode ajudar aos sucessores a enfrentar as
dificuldades da alternância da gestão sem que o mercado 
tenha qualquer  receio com relação aos padrões de ética 
e atendimento nas empresas.

Dedicar algum tempo para interagir com seus pares 
dentro do grupo do Clube de Conselheiros pode ser um 
grande diferencial para o futuro dos gestores que 
chegam e como costumamos dizer em muitas de nossas 
atividades institucionais e setoriais: ”Juntos somos mais 
fortes.”

Paulo Henrique
Vice-presidente da Federação

das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) 

ARTIGO
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O pequeno negócio poderá ser composto do dono, 
um parente, sócio e colaboradores, empregados ou 
não. Também poderá reunir 10, 20, 30 empregados 
ou mais. Não importa. Treinar e comunicar conceitos, 
decisões e valores são necessários; não depende do 
tamanho do negócio nem do número de pessoas 
envolvidas. Terceirizar é uma alternativa recomendada 
para assegurar a profissionalização do treinamento.  As 
dicas seguintes não esgotam o assunto.

• Treinamento presencial ou à distância. 
O treinamento presencial facilita a interação, mas não

necessariamente é sempre o mais indicado em termos 
de resultado. O treinamento à distância, via EAD (ensino 
à distância) ou WBT (Web based trainings), oferece 
flexibilidade aos participantes, que podem organizar-se 
para acompanhar o programa; essa última modalidade 
poderá atender a maior número de participantes, 
trabalhando fora da sede da empresa, em casa ou 
mesmo em trânsito, sem falar na possível
economia de custos.

• Treinamento com criatividade. 
Importante é como o conteúdo é preparado e 

adaptado à modalidade escolhida do treinamento. 
A execução do conteúdo requer criatividade para 
assegurar que todos os participantes, ao interagir com 
os instrutores, possam tornar a aprendizagem um 
sucesso.

• Treinamento obrigatório ou facultativo. 
É interessante fixar três fatores: público-alvo, material 

adequado os participantes e carga horária. Mas a decisão 
de fazer o treinamento obrigatório ou facultativo é 
crucial para a efetividade do programa de compliance 
e promoção da cultura de integridade da organização.

COMPLIANCE PARA 
PEQUENOS NEGÓCIOS

TREINAMENTO E 
COMUNICAÇÃO

Antonio Fonseca
Advogado, Sócio de D&F 

advocacia empresarial. 

http://deliberador.adv.br

“Treinar e comunicar conceitos, decisões 
e valores são necessários; não depende 
do tamanho do negócio nem do número 
de pessoas envolvidas.”

COMPLIANCE

POR ANTONIO FONSECA

• Instrutor bem preparado. 
Nada substitui o preparo do instrutor. A capacitação 

do expositor é necessária para reter a atenção dos 
participantes. O interesse pelo conteúdo oferecido 
depende muito do relacionamento dos dois lados da 
comunicação: o transmissor e o receptor do conteúdo.

• Regularidade do treinamento. 
O treinamento deve ter um caráter somativo. Não se 

deve esperar que uma sessão de treinamento, por mais 
eficaz, seja suficiente para formar o participante nos 
valores e boas práticas de compliance e integridade. Por 
isso, o treinamento deve ser oferecido com regularidade, 
de modo a propiciar ao trabalhador oportunidade 
de consolidação da aprendizagem. A rotatividade 
dos colaboradores também é normal; a cada novo 
funcionário ou colaborador, o treinamento deve ser 
oferecido. Isto é mais um motivo da necessidade de 
treinamento regular.

• Eficiência do treinamento e registros. 
Não basta planejar e aplicar um treinamento. É preciso 

avaliar sempre o processo. É necessário fazer os devidos 
registros e analisar a eficiência do treinamento. Isto é,
deve-se avaliar a adequação do conteúdo ao público-
alvo, o desempenho do expositor, a satisfação dos
participantes, ou o feedback dos treinados, a retenção 
do conhecimento etc. Este é o caminho para se
buscar a melhoria da atividade, segundo a necessidade 
e propósito da empresa.

• Treinamento para terceiros. 
Terceiros são todos aqueles, pessoas físicas ou 

jurídicas, que não fazem parte da empresa, mas com 
ela se relacionam como fornecedores, consultores ou 
prestadores de serviços em geral. Terceiros de regra 
oferecem riscos de compliance, por isso estão também 
sujeitos a treinamento. O pequeno negócio, não raro, 
é terceiro em relação a alguma empresa líder, que 
pode lhe oferecer ou disponibilizar treinamento; é um 
obséquio que não se deve desperdiçar.

Comunicar o que e por que meios 
Regular divulgação e acessibilidade da informação. 

Comunicação e treinamento andam juntos. Por que se 
comunicar é preciso? O programa de ética e compliance 
busca mudar hábitos no ambiente de trabalho e fora 
dele; um novo paradigma é construído por meio do
convencimento das pessoas, da sensibilização dos 
envolvidos, a começar pelos donos do negócio ou 
conselho de família onde houver, que devem aprovar o 
plano de comunicação. A comunicação não apenas
dissemina informação, mas também busca a adesão dos 
gestores, funcionários e colaboradores em geral
por meio de linguagem e abordagem apropriadas.

A atividade de treinamento e comunicação, quando 
estrategicamente planejada e implementada, poderá
ser uma ferramenta de transformação e sustentação do 
pequeno negócio.

COMPLIANCE
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CAPA

O encontro contou ainda com a participação da 
gerente de relacionamento da B3, Rafaela Vesterman 
Araújo, que falou sobre mercado de capitais, ressaltando 
que por se tratar de um ano eleitoral, fica difícil falar em 
perspectivas. Ela explicou a evolução das captações das 
empresas via mercados de capitais, destacando que 
mesmo diante da crise causada pela pandemia, 2021 foi 
um ano histórico em termos de captação de recursos, 
sendo que os números de janeiro, demostram uma 
continuidade na elevação das captações. 

Representando a Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo (Fiesp), o vice-presidente Paulo 
Henrique Schoueri fez um rápido depoimento, como 
parceiro do Clube. Schoueri explicou que a Federação 
acredita no projeto, daí o motivo de ter aceitado ser um 
dos parceiros. “Sempre digo que o brasileiro precisa 
aprender a remunerar acionista, aprender a diferenciar 
o que é família do que é sócio, e acho que esse projeto 
da Ricca exemplifica muito bem esses conceitos.”

Abrindo as discussões Caio Megale, economista da 

XP, apresentou os cenários econômicos para 2022, 

destacando os impactos da guerra Rússia/Ucrânia. 

Megale ressaltou a variação para cima das commodities 

em geral, e citou o exemplo do petróleo, que subiu 61% 

no ano, ou seja, em dois meses e alguns dias. A gasolina 

subiu 78% e o gás natural de 30% a 160% dependendo da 

categoria. O alumínio subiu 24% e o trigo 62%.

Depois de dois anos de pandemia, o Clube de 
Conselheiros voltou a ter reuniões presenciais. A 
primeira aconteceu no dia 10 de março, na sede da XP 
Private.  Vale ressaltar que o Clube de Conselheiros 
é um programa que reúne um pequeno grupo de 
empresários convidados, para discutir e buscar soluções 
para os empreendimentos familiares e para seus sócios, 
herdeiros e sucessores.

1110

CAPA

HERDEIROS E SUCESSORES BUSCAM 
SOLUÇÕES PARA O FUTURO
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Nos dias 19 e 20 de maio aconteceu o segundo 
encontro, que abordou a governança Corporativa e 
Planejamento Sucessório, alternativas de financiamento 
disponíveis no mercado, aspectos legais inerentes aos 
negócios de família e gestão de Tributos.

Para o diretor da Ricca & Associados, Domingos Ricca, 

esse retorno do Clube mostrou uma diversificação 

das empresas que participam, mas que acabam tendo 

os mesmos problemas de governança, sucessão ou 

administrativo, independente de estarem em setores 

diferentes.

Para os próximos encontros o objetivo é dividir os 

grupos por área de atuação de forma a permitir um maior 

aprofundamento nas questões, bemcomo  no leque de 

soluções. “Acreditamos que assim será possível ir mais 

fundo na discussão com os especialistas.” 

“Acreditamos que assim será possível 
ir mais fundo na discussão com os 
especialistas.”

A menina que se casou aos 16 anos e teve 
5 filhos, assumiu as rédeas do seu destino e 
tornou uma das importantes empresárias de 
Vitória da Conquista. Diga-se de passagem, 
o nome da cidade não poderia ser mais 
apropriado. Dalci queria ganhar seu próprio 
dinheiro, ter sua independência e essa foi uma 
das causas para se tornar empreendedora. 

Como costuma dizer, já nasceu com 
espírito empreendedor, pois sempre gostou 
de trabalhar e ter contato com o público, 
entretanto, nem ela mesma imaginava que 
se tornaria líder de uma das maiores marcas 
do Brasil: O Boticário.

Mesmo ocupada com a criação dos filhos, 
nunca tirou da cabeça a ideia de ter a própria 
empresa. Com o passar dos anos os filhos 
cresceram e foram estudar fora. Com o apoio 
do marido, foi para o Rio de Janeiro fazer 
um curso de estética. Aprovada, voltou para 
Vitória da Conquista e montou seu local de 
trabalho na frente da própria casa.

COMO ELA SE TORNOU LÍDER 
DE UMA DAS MAIORES MARCAS 
DO BRASIL

DALCI ANDRADE LEVOU O BOTICÁRIO PARA VITORIA DA 
CONQUISTA E HOJE TEM LOJAS EM VÁRIAS CIDADES DA REGIÃO

“O poder de um sonho é forte, 
muito forte”.
Dalci Maria Meira de Andrade

Legenda foto - Caio Megale



Assim como a indústria de cosméticos e de perfumaria foi 
crescendo, ela também acompanhou esse processo e hoje 
comemora 43 anos de franqueada, muito bem sucedida. 
Nesse tempo foram abertas 16 lojas, não apenas em Vitória da 
Conquista, mas em outros municípios circunvizinhos. “Hoje 
a franquia conta com 3706 revendedores e a expectativa é 
chegar a 4 mil até o final de 2022”, afirma Dalci.

O sucesso, no entanto, ela garante que se deve a uma 

equipe “maravilhosa de colaboradores”, além da assessoria 

da Ricca & Associados, a “quem muito agradeço”. Ela lembra 

que quando abriu a primeira loja, Vitória da Conquista era 

uma cidade muito pequena, e uma parte das mulheres se 

dedicava à criação dos filhos, enquanto outras cursavam 

Magistério. “Tenho certeza de que contribui inspirando 

outras mulheres a fazerem o mesmo que fiz, a lutarem para 

realizar seus sonhos.”

Dalci ressalta que “não foi fácil chegar até aqui, mas faria 

tudo de novo e da mesma maneira. Não desistam dos seus 

sonhos, não parem de sonhar.” Essa é a mensagem que ela 

deixa para as futuras empreendedoras. 
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Dos cinco filhos, dois foram estudar em Curitiba e foi 
em uma dessas visitas à cidade, que durante um passeio 
pelo shopping Batel, conheceu uma loja de O Boticário, 
a primeira do Brasil, e se apaixonou pela variedade 
de produtos. Perguntou como poderia abrir uma loja 
daquelas em outro estado e foi orientada a ir à Farmácia 
de Manipulação, na Saldanha Marinho, conversar com 
um dos dirigentes, pois a empresa estava criando 
franquias.

Depois de alguns meses foi chamada para ir ao Recife 
conhecer o Programa de Franquias. Deram-lhe três meses 
para montar uma loja. “Nesse momento comecei a ter 
certeza de que meu sonho iria se realizar.” Com a ajuda 
do marido, um homem com ideias além de sua época, 
conseguiu um local em uma galeria da cidade. Montaram 
a primeira loja. De um lado ficava a franquia e do outro a 
parte de estética. 

“Comecei a trabalhar. De um lado 
fazia a limpeza de pele e o doutro tinha 
a lojinha do Boticário. Fui crescendo e 
eles também e hoje tenho 43 anos de O 
Boticário.”
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A empresa familiar faz parte da dinâmica econômica 
do Brasil e do mundo. Estima-se que cerca de 90% das 
empresas de todo o mundo sejam de natureza familiar. 
No Brasil, cerca de 85% dos negócios são familiares 
e responsáveis por 20% do PIB nacional, sendo que a 
maioria dos empreendimentos familiares são formados 
por empresas de micro e pequeno porte.

Embora os negócios de família sejam os grandes 
geradores de emprego e renda no país, o grau de 
mortalidade deste tipo de organização é muito alto, o 
que compromete não só o cenário econômico de uma 
localidade, mas também a união de muitas famílias. 
Conflitos e rupturas entre fundadores, herdeiros e 
sucessores, afetam a imagem da família e da empresa 
no mercado em que atuam.

Porém, nem só de união se faz um negócio longevo. É 
necessário ter gestores com vocação para administração, 
com capacidade de tomada de decisão que permita 
crescimento e desenvolvimento do negócio de família.

Desde o início de suas atividades, a Ricca & Associados 
tem o propósito de Auxiliar na Perpetuação dos 
Negócios de Família. Isso significa que todos os projetos 
de consultoria e treinamentos são destinados a garantir 
que haja agregação de valor para o empreendimento 
familiar. 

CLUBE DE 
CONSELHEIROS:

UMA FERRAMENTA QUE PODE 
AUXILIAR NA QUALIFICAÇÃO DA 
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E DAS 
PRÓXIMAS GERAÇÕES.

“É necessário ter gestores com vocação para 
administração, com capacidade de tomada 
de decisão que permita crescimento e 
desenvolvimento do negócio de família.”

ARTIGO

POR SHEILA MADRID SAAD 

Estes programas que compõem o core business da Ricca, 
começaram a ganhar alguns contornos diferenciados. 
Além de pensar em treinamento, poderíamos desenvolver 
qualificação, por qualquer meio que pudesse garantir 
conhecimento para a família empresária. Assim surgiu 
o Clube de Conselheiros, um programa que reúne um 
pequeno grupo de empresários convidados, para discutir 
e buscar soluções para os empreendimentos familiares e 
para seus sócios, herdeiros e sucessores.

Iniciamos o Clube em 2016, tendo por parceira a B3 e 
algumas instituições e profissionais com reconhecido 
desempenho, de maneira que pudessem fomentar 
conhecimento para um grupo já bastante qualificado.

Nos preocupamos, desde o início, em oferecer 
conhecimento já consolidado e soluções disponíveis no 
mercado,  mas entendemos que a troca de experiências 
compõem um ativo relevante na construção do capital 
intelectual corporativo.

Assim, o Clube de Conselheiros tornou-se uma 
ferramenta para aumentar o entendimento e consciência 
acerca da gestão da organização e das relações familiares 
em prol de negócios mais longevos.

Em 2020 a pandemia impediu a realização dos encontros 
presenciais, mas continuávamos a receber solicitações de 
materiais e conteúdos que pudessem aumentar a clareza 
de questões diversas, envolvendo: mercado de capitais, 
conteúdo jurídico societário, governança corporativa, 
preparação para sucessão, 

gestão empresarial, cases que inspirassem pela sagacidade 
e perseverança de fundadores (as), e sucessores (as).

Assim nasceu a plataforma do Clube de Conselheiros 
(www.clubedeconselheiros.com.br)! 
     Com uma abordagem multimídia, a plataforma oferece 
conteúdo em formato de artigos, podcasts, vídeos,  cursos 
e cases, além. da Revista Empresa Familiar, com edições 
trimestrais e conteúdo relevante.

Mas apenas os conteúdos não eram suficientes para 
nós. Achamos que ainda precisaríamos integrar soluções 
ao conteúdo disponibilizado. Desta forma inserimos um 
check list que funciona como “Diagnóstico” e é composto 
também de análise personalizada; “Mentoria” para 
atender aqueles que estejam distantes de nós e com 
necessidade de suporte remoto; “Consultoria on-line” 
com baixo custo, destinada às empresas familiares que 
têm demandas que podem ser tratadas a distância.

Nós e nossos parceiros somos apaixonados pelas 
Empresas Familiares. Admiramos o esforço dos (as) 
fundadores (as), as histórias que empolgam e fascinam, 
e principalmente entendemos que os negócios de família 
sempre existirão, porque aqueles (as) que empreendem 
sempre buscam deixar um legado. É esta a beleza deste 
tipo de empreendimento: a história não precisa acabar, 
ela pode ser a mola propulsora de histórias e pessoas que 
virão a partir da paixão e dos valores que moldaram tanto 
as empresas familiares, como as famílias empresárias.
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O livro conta a história de Adolfo Milani, empreendedor 
inovador e bem-sucedido, que levou a Companhia Gessy, 
a partir da fabricação de sabões e sabonetes, a se tornar 
uma das mais importantes empresas do país e uma das 
principais em seu ramo de atuação no mundo. 

Nas primeiras décadas do século passado, o industrial 
já pensava de maneira avançada, baseando a fórmula 
de sucesso da empresa em um tripé que ainda é atual: 
propaganda eficiente, distribuição perfeita e boa 
qualidade. 

A biografia foi escrita por seu filho Adolfo Milani 
Filho e conta com Prefácio do ex-ministro Delfim Netto 
(que foi funcionário da Gessy) e Posfácio do jurista Ives 
Gandra da Silva Martins. Traz ainda inúmeras fotos 
históricas e a reprodução de um relatório feito em 1932 
pela consultoria norte-americana N.W. Ayer & Son para a 
Gessy, contendo análises de mercado e recomendações 
que se mantêm válidas até hoje.
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