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empÍeendedoÍ libanês Nissim Hala
fundou a Hope há 50 anos. Nesse
meio sécu1o de existência, a marca
de ÌingeÍie nem sequ€r chegou a
êmpoeirar. Mâ]1tev€'s€ inovacloÍa
rão só nos produtos, mas também
na gestão. Boâ parte dessâ en€rgjavem do fun
dador qrÌe, €m1966, decidiu jl1stalarumap€que
nafábricade lingede nâruâzS de Março, emSão
Paulo. Mâs a revjtâlizâçãô v€io p€1as mãos das
três filhas d€ Nissi]nr Kâr€n Hara Sarfaty, San
dra Hara Châyo € DaÌ1ie1a Hara Chammah. Com
pratìcamente m€tad€ dajclade da pai eÌe rem
hoje 80 ânos; etas,45,40 € 39, respecrivamente
ds iÍmà. .ccum am cargos 4e diÍe-orid no
negócio €m 1999. Emumprimeiro momenro, fo
ram responsáveis pordar àpublicidadeum tom

maisfeminista. Em2oo6. elas colocammno xter
c do " c"lc:nh. sFm cosÌura. peçd quejc viro ,

cÌássica. No mesmo ano, levaram a Hope ao varejo e começaram aexpansão porfrân.tuias. Em
2o1o, atraíram a modelo Gisele Bünclchen para

.ri.ìr.e-pdrce'ia

"'1\aoepro.{..o.oLecer:d

um.1os maiores sucessos da mârca.
Mà's do que L r" t-ajero-i" de Êir Ênção. es
sa é ahisrória deuma empresa familiar qu€ soub" ."ceber con!-ibr'çao d, < ìo ,< góraçòes.

"

No pà:. aoo, e'c

cor..m

corporados aúomaticamente ao negóclo, sem
nónh rmp-êpâro.Corno ào, inn.Íì. -p;r:ro €m
oreon lôdÕr. 'arn a o*p-".a "6661'-" -oo.'
ção ou uma chance c1e gânhar a vida sem esfor
ço. Hoje, porém, os herdeiros não querem ser
meros "frlhos do dÕno". Eles desejam transfor
maÍ o negócio, conquistârn1ercados,usarnovas
te cnologiâs. Quêrem .Ìue o s onho empreendedor
seja deles mesmos também.
Nesta reportagem, identificamos seis novas

manejrr. ì- geri. negd

.ios
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ainovação, arma daHope para se manterr€'
lelÌante nos últimos 50 anos. A segunda é o estímulo ao empreend€dorismo dos herdeiros no
processo de sücessão. Aimporradora Gourmand
ra

é

AI:men os po. "".nìp.o. "prove'!oL

"e\p-ri"l.-

cia qu€ a s€gunda g€ração trouxe do mercadô
para modernizar os processos de gestão. Aterceira é atransf€rência de poder aosjovet1s,.lue
. pass am a s€ aproprìar dos objetivos da empresa.
Foi o qu€ aconteceu no re staurante Remanso do

Bosau-. elorm-.adopFlomilt nniãt't ItgôCà.
' t"n\o,r8àros,5.nodosf!nddoo_e .A ri. a;
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oÍganização segundo os prec€itos dâ go1'eÍnan
'. n

rtri Frp.Íri { i'rNìr rF.í

6

5t

'

islib

ca

PA

\Ecoctos

IAMÍLTADES

UMA NATAO DE NEGÓCIOS MITIITIIRTS
çacorporativa, qu€ cria regras
í1" separação

de

transparência

€

-nrr' làm l'"" ego,:o.t--.ini":.-

tiva acabou com as brigas nafamítia Salgado, fundadora da indústria alim€ntícia Sanavita. OutÍo
.?rn .\o e â nìon rg" oõ oì.elhos oe -ocioc F
.1efamíÌia e stÍutura que p ermite àElianeReves
timentos, por exemplo, continuar crescendo de
pois de 56 anos. Porfim, há a ôpção pela gesrão pra
5. -:onal: o modêlo lo: ldoL 'do peld .-n -nrr:d
Cini Bebidas, que, na quarra geracão, conrrarouum
time de e.ecutivos para tocar o negócio.
Claro que quaÌquer mrÌdança a ser realizada em
empresãs familiares tem sua dose de obstáculos.
í
Nêqco , iDo oF ê preend:mFn o. rdr',i,a e o ego
"
cio são con€ctaCos e se sobrcpõ€m, então adinâmi
ca de cada gÌupo afeta a do outro. Ìsso é inevitável.
Se um do- do s r .o'oí,"!d"vel. o oL -o .e-r :mp?c
taclo", cliz John A. Davis,
líderdopÌogramade em
pr€sas familiares da Har
vard Business School e
f undador.la consuÌtoria
Cambridge FalniÌv En

terpds€crôup.Éoque
atesta Edson caidzinski
Junior, 50 anos, presi
dente da Elian€ Revesti
mentos. Quando assu
miu a posiçãô, €m 2o06,
elerecebeutrêsmissões:

cortar gastos, melholar
a governança € buscar
capiralpamcrescer. "Eu

Como essas empresas se organ zam
e o papeldas novas gerações
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CONTROLE FAMILIAR
Adiv sãodepoderea nìpodAncia
daeovemança corporativa

"Nesse

t lo

de

empresa, ÍarrÍl a
e negóc o se
sobrepÕem. lsso
e inevrtavel. Se r.lm
dos do s não for
saudável, o outro
será impactado"

não imaginavaque s€ria

tão desgastante, Foram
os d€z anosmais difíceis

minhavida", contou
aumaplateja de fundadores e herd€iros duÍante o Enef (Encontro de Empresas Familiares). No
evento, qÌre reuniu 26 n€gócios em cramado (RS)
' o mès de êbr:.. pj' 5ll os -eros. rmào". pÍ:mo".
tios e sobrinhos subjram ao palco parafaLar, em rom
conlessional, sobre as a1€grias e as dor€s c1e tocar
da
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uma empresa ao lado dos parenres.
"O Brasil

umpais

de r€sócios familiâr€s", afiÍma
UIern€r Eornholdt, d jretôr da consuÌtoria de mesmo
nom€, r€sponsável peLa orgari;ação do €ncontro. "O
maiôr desaÂo dess es €mpreendimentos éencontraÍ
é

novas soluçõesparaantigos conffitos." É difícil, mâs
é possíveÌ. Confira, a segr.iir, as melhores clicas paÍa
combateras fraquezas comuns nesse tipo de €mprebrigas, desorganização, €entralização de poder
e incorporaÍ lições para o frÌturo.
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A PERSPECTIVA DOS SUCESSORES
O que

;f5 !0

pênsam ôs jovens brõjleiros que estão
a trabalhar na empÌesa da famítia

começando
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NEGOC]OS FAMILIÀRES

E5iIN4ULOAi,]OVACAO

A REINVENçAO DA HOPE
.;5
A chegada das ;p.ôi 1.c;;l.o

) ges[ãc nt,ocl.r

proflndas t'ansfornaçÕes ',a emp'esa fam iar,
rlrCada lá 50 anos por \ ss m iara
Uma dâs pdmêíâs 1êDrbr:1.Ìças .1€ Sandra é sair cor
re]1d,i peÌa fábrica dã Hope, procurâido tecldos pa
E co1ôdr. "Eu p€gãm rús .1ese.hos e frcava t€nGn
.1o trosf€irpâra as calchhas", diz. DaÌnela adoÍa

"p" do Li " r"" mi--;ìà di.orlÌ;o.
inl'enr ldo novãs brincadeiras. "Ás férias da gente
emm M empr€sa ', lembra. "Nós praticancnte nas

no capital emprestado, seguiupaÍaBelém: seu obje

tivo era fundaroutra eÌnpresa de importação. Aca
bou comprando uìTr a\.ião e abdndo um negóclo de
úansporte de alimenros. "Ning!Ìém estava fazendo
isso, enrão ach€i que elaumaboa oportunidade", diz.
Mas a logistica eracoNpÌexa, e eÌe Ìúo ch€gou a lu'
cËr. "Não ganhei di.heiro, mas rambérÌÌ nãô per.iil'

O.-.:no equin. ". S.oP .o.Áo n-gÌ/"."

cemos 1á", co]1lpÌ€ta Karen. Karen Har â SaÌfa{', 45

anos, San.lra Hara Châyo, 40, e Daniela Hara
Cí nìna.ì. ro. lormr.n " ?gund" g"r"ç;o do ego
cio famiLiar tuní1ado p€Lo libanês Nissim Hara em

pjtaÌ pâulista, rÌÌn co.hecj.lo libanês o apresentou a
um aiìga empresájo. "ELe fabrica\a lhgerie e esta

1966. Naen1presa desde 1999, as três irmãs são ïes
ponsáveispol boâpaÌt€ das inovações quetmnslor
maÍarn aHopc emumadas mais bem sucedidas mar'
cas de iingerìe do país. Cab€ a eÌas amissão de man
t€r üvo o l€gado de uma empïesa que complera 5ô
anos em 21rÌ6. 'A Hope é una cjnquentona euuta',
diz Sandm. 'Acho que a nossa enrÌada deu saDgue

go que m€ aconseLhou a invesú no setor", ailma.
Em 196ó, nascia aHope, instaÌada €m rü1a casa na
rlÌa zS de Março, no c€ntro de São Pau1o. O suc€sso

jno a. t
"on"go :o.son"o oodemos oardrde
como meu pai semprc diz:sevocê parar molre "
P"J"r nun -o: um" ooçao pa. \i" : n i dr" Scj
"
"
anos comlletados no último mês de março. "SeDl
pre acreditei em fazerprimeiro e pensar depois. S€
pensar nruito, lÌocê não faz", diz. Foi essa energia qua
noro

olevouamontarasuaprimeiraeÌnpresaaoslTanos.
No comando de Lrma pequena lmportadora

ru e no-Èano,eìeeì!
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par da empreirada: Heruj € ELi€. como rempo, foram
investindo €m ourras fr€ntes
- a1ém das calcinhas
d€ helanca qlÌe Ìraüam consaglado a marca, passa
ra a vender suriãs e roüpas íntinas masculinas.
AHope gânhou projeção emtodo o país em 1985,
quando serÌs produtos foram mostÍados na noveÌa
Roqúe Sanie/rs dâ TV c1obo. "Poi o primeiro mer
chandising feiro eÌn uma novela de TV", diz Hara. Na
úama, u'n dos personag€ns enlouquecia quaÌrdo rÌÌÌìa
modelo,vestindo uma calcinhaHope, se Dexia den-

rodeJ o.rdoo-. ÀcheiqLese-rLr " àv:r,

.riativa de âu]nertd o âlcânce da mdcâ'- âÊÌ]na. A

do mundo rodo, se ofeÍecendo para ser o r€presentante damarcano país. O dinheiro garho com a empÍeiGda f,nanciou a sua prnneira úagem paÌa os Es
tadosUnidos. "O Lfuano esra.,€ em guera e euachei
que drnra cLue sajr de Ìá par:Ì gaüai ã üda." Encon
trou ur1 tio que môram r1os EUA, mas era dono de
negócios nô Rio de Jan€iro. En11958, o empreende
dor deseDrbaÌ-cou no Brasilcom aDìssão d€ tocar a
eìnpresa de coì]strução ciü1 da faÌÌúja.
Ham, então com 22 anos, se apaiÌonou imedlata
mente pelopaís.Mesmo quando otioencerrousuas

dificuldade pãra reter mão de obra fez com quê, em
1998, o fundadortomasse uma decisão ladicaìrn1u'
dar a coÌrfecção paÌa Maranguape, no C eaní. "Meus
iÍmãos Ìrão qrLed.ì,.n a mudança, e por isso decicliÌ:uÌ
sair do negócio." Na cisão, Henri e EIie Êcaiam co]ì

atrudadespoÍaqrLi, ele d€cidiuflcar. Comrmpeque

dnnÌraria, co.fecção... Mas foi só e!Ìi 1999 qu€ elas

Mash, braço de undetu'ear masclüina cla eDlpresa.
A saíc1a dos n.Ínãos precipitou a entradadâstrês
herdeiras no negócio. "Elas insisriram em vir taãbaIhaï comigo, diziãm que quedam ajudar", djz HaÌa.
a

De,deo. 5àìo .' ês-"-;"rÌesr"go- Líonìai'
naFope.ld srn Lopo_d"e e. tes.,re* ìilhirjà.
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assrÌmiram tunções definidas

]1o

a}

n€gócio..,Nós

regaçamos as
e ncrguÌtraÌÌos rÌesse univer,
'ììangãs
so", diz Dani€1a.
Comftlenrôs compÌemenrares, etas
migramm paÌa .ljferentes árÉas. Sadm, ,.ormada ern
aÌquitetum, tinha um intercssa êspêciaÌ por compÍas
e

mark€ting Daniela, con graduação eÌÌi adÌÌinis

íação, foi

.ÌepaÍramento com€rciãÌ. As flnan
cas da emplesa Êcaram â cargo de Karer! a econo

,

n rfâr pa"
c0ll a me:iÌta
at.ôgf la, tCll
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famíliâ. Âs t1ês são casadas: os
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posicion a ììarca.,'Desde a tundação.
a

empresa havja se especializado

cÌ11 Ln1-

gerieì sinpÌes, vendrdas para slarìdcs
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da índma básica fôj subsrituidãpor mo

deÌos saÊsticados. feitos em iecidos de
irÌ.iÌna geração, coììo amicrofibra. pa
ra comelciaÌjzar esses pro.lutos, decidiÍam ir para
o var€jo, cnando umâ rede de djsrribuição própda.
Poi en1 21]06 qLu€ a discrssão soÌrre o modelo de
tuanchisingtonorÌ conta das reuniões esrratégicas
da Hope. Pala o tuÌndador â n1aLhor maÌreira de en

tlar noÌalcjo eË inresrir:no nôdelo devenda

po1

tâ a pona. Mas Sandrà pleferia apostarno atrc po
r€Ìrcial devendas das fran.Ìuiâs. No 6naÌ, a propos

ra cla herdeira acaÌrou pl e\'âlccêndo. ,,MerÌ paj não
é do tjpo que diz '€u sou o .1oÌ1o, enrão.!'aj s€r .to
,]1eLr j€iio'. carha quem rjver: o Ìn€Ìhor argumcnro."

\odià" : jo.o, Ì" re " .:-.. o"." .."pai.
e Êlhâs sobre as 111Êlhores esúâtégjasparaaelÌLpre
"Eujá tnre muitas idejas, mas âgora
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ourdoors eÌntodooBrasileÌnrirarìrrúra
a modeÌo DanjeÌa cicarc11i posar.a
s€minua, corn rÌÌna raia prata na altrÌra .los quâdris.
.
'N,
"!:rr o o au" -.". O d dor,r"mo" rì j
des de TVs

e

imagem clrdosa:

o.. "1.:nh Hôl e oïe po - ,.o r.
criveÌ", djz SancÌra. O mod€Lo Nude ostentaí1o por
.'

Ò

ir-õ õ Ìo oou í"i..o ç.o:er"" n..

Ì

de

i

calcjnha scm costuras do 1neÍcado.,Aré hojc, é ruì
dos nossos Ì11odelos mais vendi.tos,,, diz Sandra.
Uma parceria com cisele Bündchen, em 2o1o, da-

ria projeção internacional à Hope.,A ideia foi do
rìelr pai", diz Sar1dn.,,EÌe1da a cisele comas peças
da Vjcrorja's Secrct e faÌãva: elaajndavaj desfrlaÍpa
raa gcÌ1r:e." levou m€sês palaque amo.l€Lo aceiras

T\

eerestiraspeças daHope. "ÁrÌres clisso, eLafez ques
tão d€ conhecer a eürpresa. Foi até a fábúca, para

9".".ì'i !Ì."n"o1 . 'dodeobri. -, co.r,o

fantil", diz Sanclra. Depojs, foivez de encoÌrtrar o
ftÌndadore suas hordeilas. "Acho que ela6coufetìz
ao descobdr qrÌe cra ruÌa eÌnprcsa comandadapor
üm pai

três fiLhas. ElaseDrpre rrabaLhou num es
quema famiÌiar, enião hôule uma identificação.', No
aÌro s€guinre, o lânçam€nto da Ìnarca Gisele Bünd

dz

ça

ê

chen Intimares co1ìsolidou â parcerja. ..Hoj e, êlarc
presentaS% do nosso faruÌ-aììreÌrto roÈ1.,,
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No ano passado, a Hoo: .-.sou novamente ao
ve- L m p-ojero c. .-r.::.r;- .o1jun

c€ssão:o pÌóximo presidenre deve ser um profis
sional de mercaclo. "Nenhuma das irmãs re r a

d"'eìvo

to com aTV Globo, para a.3'.:la r/er-.lddes Secre
tds. "Como a moda era u-::.r: iÍ,poÌÌaÌrte e ha
via mrÌìtas cenas sensÌ,ais. a..,amas que era um
bommomento para retoirÌej . ::ì eÌchandjsing na
TV", diz Sandra. No segunio sênestre de 2016,
uma grande exposição soor.:::,Eeie deve marcar
os 5l) anos da marca. A e!ì:!r:sa, que não revela
seri fatwamento, empregê , oo pessoas €rn sua

pretensão de assumjr o comando quando o meu
pai deixar o ca€o", diz Sandïa. "Primeiro, para
er.itar conflitos. Depois, porque acÍeditamos que
cFri elhoíp.r, -mlre.é "é.e. sLe derore.
com eÌperiênclade mercado. vamos conrjnuarna
Hope, atuandono conselho € a111conjrês êxecuti
vos, cada uma na suâ área."

Gd dìLi"d

co_!' uio"dede,-e:eqado"àp-'o-'

dade das herdeiras. As conïeÍsas sobregovernan
ça começaram em 20l]6, qua:Ìdo sandra, DanieÌa
e Kâren passaram a panicipaÍ de cursos e vioÍk

presâ coìltinue com o mesmo espírito, â mesma ale'
çi.. d nì" ." vo-ldde de:novar'. dir hdra. Depo:s
de rudo q, e o .e or -er no vida. pergxn,o d r"oor
rer, do que lemmais orgulho?EIe responde imedia

shops sobr€ negócios familiares. Também r1€ssa
época, o conselho de adminisrracão foi Ìelormu
1ado, com a presença de profiss ionais ind€penden
tes. Na sequência, foi elaborado um planô de su

tamèn

2006

2010

NdrampanhaÍealzadaem duas fares alarÌá 0Íetaesr0nd€ 0 m0dpl0
NudeuradoporDdnielatÌrarell 0r anún( 0s a(0mpdnhaÍdÍn o

G seLe

T00. O-dre _odaìd

rôdepoi dôeìÌôda0d\lqdord.r0rog0

parar

NissnìHaïa não pensa em
aos 80 anos,
eie vai à empresa rodos os dias. "Toda semana€L€
cheç.o- LU cideanovr' diz5"ndrd.As -z-s.s:o
âs herdeiras que assumem uma pasição cautelosâ
diaÌÌte das ousadias do tundador. "Temos que s€gurar e1e", diz Sandm,lançarÌdo um olhar caÍinhoso
parao pai.lrQuando eu far embora, qu-êro que a €n1'

unidade indLÌstrial. Seus p:odüios sào v€rdidos
em4 miÌ Ìojas mulrimaícas e:55unidades tuanque
adas aHope também expona para 18 paises.
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EXCLUSIVIDADE
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A abertura dÕ mercado brasileiro àsimportações seÌf iu de nìo

ti1,ãção para qrÌe SYd!ì€,'r Erâtt,
68 aÌìos, âblisse a Gourmand
Âlinentos ao lado da mulher, o1

ii
ll
í

r"-

cresceL. o
9a, 69. em 1Ôoo. Prra

càscl aposlou em 1.o.1!tos !ìe
ciitos noElasil."FÕmos âtÍás de

nicÌìos de mercâdo, Para não
brigar comas iÌnP ortadoras tra
diciônajs", dlz SYdneY Cor11 es
sa €süarégia, conse$Ìiram con
tÍatos e.c1üs!vos corn gigantes
aIÌ€ricanas como a Gen€Íâl
Mi1]s. A estratégiâ dá lruros até
hoje:em2,]15, o laturarìento loj
de ceÍca de RS 3lr miÌhões

cuRRÍcuLo

AS

A erüada dos herdeiros no negó
ció só o.oÌÌeuhárrês anos "Sou

D(

cón,:|acolocãJ os fiÌhos na eÌ1]pfe

sem.Ìue rÉnhan oütra êxperi
ência.Acho que eles da1'eqirPÍj
Dìeiro para o melcado, conhecer
ouüas pÌáti.as", diz SYdÌìeY A
pÌimeira a se inregiaÍ à Gourmand loi Patúcla,37anos Formacìa €m d€senho iÌìdusrÍiã], cotì
sa

pós graduação em mark€ting.
trâbaÌhou na muÌtinacionaL ar'
qentina Solaris anres d€ assunir
o comaÌ1do do .lepananento de
narketing clã Gournand "Criei
identidade f isual Pala
aempresa", dizPatÍícia Um ano
depois,foi avez deALexandre'36
aÌÌos, s€ juntar ao rnrìe Suaexpeiê1ìcia aÌlterjor incluía o cãrgo de
direror de pÌânejamento enì empresas como Camãrgo Correa.
s.hincariol € Coca-Cola Além

Lrma ]1ova

disso, eÌÉ hariia ab€rto uma star
rl p, à cl,ÌLìeer, em 2011, eln so

FUTURO

tam a muÌhc. Cíisdana
BÍatr,37 anos. Há dois anos,

Tento ,ÁJexaodre quanto Paüícia
rê1nplaÌ1os para o futrÌro da em
D resà. EÌà auc. desêrì' oì\'eÍ un1 a
;srr;tcgia de mërl'ering clLgrtè I

muLacÌÕ para a Gounrìanc1 "Es

Ele oretend€

cL;dacle

trorÌxe ess€ conh€cimenro acu

tala d€cepcionado com o muÌì
.1ô

as decisões

.ôrDoratiÍo, onde

abïiroutros bÉços,
comtoco naaistrituiçao "eoae
nÌos até mesmo lançarumarnâr

própria', diz Pol enquarto,

aemoian muito Para tomar for

ca

ma. Aclìei cÌrìe, em Luìa en1PÍe
sâ meìror. sÉda nais láciÌ imprì
Ìnir veÌocidâde aos Processos."

Ì1ão

No Ììeeócio dos Pajs. eÌê assF
Ì11iu o posto de diretôr adminis
rrativo. "Til.e cârta branca para
lrl. Ì.tar as oPeraçõ€s Mas rrÌna
êfrnÍesa farniliar, ïo c ê te]n que
ser cariteloso. Nào

Lìá

gar impondo nada."

Parâ cÌie

e.istemplanos defrii.tos Pa

ra a srcessão. "Estamos come
.ândo a convcrsar. mas a 1'er.1â
àe é que nao quero Parar, ainda

me sintojovem", .1iz SYdneY En
íÌuanto iss o, ALe:raÌìdre i á P eÌrsa

nâ rerc€iÍa eelâçào. "Sc alSrm
filhoincrÌcL SeÍf irPara cá, tará
que rrãzerapróPriabagagemPa
ra âsl-egar ao negócio". diz

-=

..

NO\IA GERAçÃO DEVE
APRENDER A CORRER RISCOS
ri n€gócias fanjliares, o espírito empreende
: - .s r selno. p_esèn ô r . DÍ:r ej-o qèrìçdo

-,.j

panque
fundamen
pree.ìaedorj.- o - ela
roí,jcdo en
rroje r.ó un
:'.c1 I d-e- j'. r"remr segundà gera.;odcÌ jcr
.rróp-'os n.pócios . i5 r M.r 'e o A. .. -, . J
.i enddo.do -Ìr,sodeC.. "éode t p.e-j< fé
'... arpc do pLC FGV pÍag-a.nd o-:du-àç o
::intinìra.Ìa d. FìrÌÌdação c€ruljo VaÌgasl.
O.alìlií o pod pdjsdr pô é Ìun tjcao oc Lrt
.. preF ì . 'ìenÌo roralmèn È i ovo. q.re o.o- or
. e ro 5erde.. o o desrfio ae c"o "- -e. . sos
::senvolver um plano de negócio e testar
o mo." onornerc"oo.l,rdspon. ó-rom. ô unli ri
'. Ìivr. .e Ìenn, s,'leroia.o o -mp,e o f.m
.:âÌ: atrÌando em um ramo pÌó'nno, o Ìrovo gesnão necessariamente ]1as seguiDres.

i::1]presanão perca

esse ingreclienre

orroô Èièaè:\peir.e eoc-o -r.oe

aospa:c

pode úãzer ganhos deescatapara o qnrpo.
A€rperjência deveter como resuÌrado a€rpan,

-:o.to -.o. a. -r-

-vdmosobrenoÍÍóad.emi
Ija.'A genção que estásuce.lendo aatnâlremde
faz€r Dais que Ìi.lerar â empíesa de manejra pro
fissionaÌ. É precjs o p€11s ar em como onegócju po,
d€ evoluir", afirmaAiclãr. Essa é tambémumâ ura

neira de estiìnuÌaro risco nas navas gemções.,,O
herdeiro pode captar ,seed monev, na própda fa

m-l:r . rr rrì" -"bio M:. .r'ìor o. pro'es oÍnno-ec
depmor'-r'Ícm:.i 'es .o Incp- .Dessamìnê:-a,
o investimento não s€ clá afundo perdido
é !Ìe
ciso prcstar conras aos investidares e dar a €les
uma p€rspecijva de retoÌÌro. ,iO €npreendedor

-

e

herdeiro t€n] uma r€sponsabilidade imponante:
e e pre, ro lrzô- o n-goc:o d - ceco.- o"judê,
prepa.a lo FâÌa o coLÌrando - djz Mizrrtr.rô

AS MELHORES E PIORES PRÁTICAS
DOS FUNDADORES NA HORA DE PASSAR O BASTÃO
IRÊS ACERTOS

TRES ERROS

r,a...

tr::.

r"{
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NEGócros FAMTLTARES

PODER PARA AS NOVAS GERAÇOES

REVOLUçAO NO CARDAPIO

"(

Remansc do losq:e en Belér-ì Th agc [astarhc 28 anos torÍìbiro ser pat com as Últ mas tendênc as eL.rr0PelaS
c ,Êgaoo gasironÔn
l.Jo

cl

Ú

\o€

'::
-.:.

-..
:i:
um ev€nto, coiheci o chefVitor

€ meu irmão FeÌipe énÌnos
cdanças quando meu pai, Francisco, começou avend€ras pizzas
que faziaem casa coma ãjudada
minha Ìnãe, Dona Cel]nen. Aos
poucos, a pizzafoi serdo substituídapor platos rradiciô]1ajs àbase de p€ire. Em2ooo,nossacasa,
eDr Belém, virou um restaurante

"Eu

c1e

Sobral, que ne 1€vou parafazer
un1 estágio com €ie emPorrugal.
Foi lá que eu €ntendi que poderia
moclernizar a cozinha do Rerìan
so,

pai insistia que mandvéssemos
algumas rradições. A gente brigou muiro, mâs foi bom, porqu€
conseguiacharom€iotermÕ.Fiz

cônidarêgiona1.Àmedidaque

o negócio crescia, €u sentia que
aqueÌe era o m€u futuro. Com a

ajuda dos meus pais, fui faz€r o

algumas mudânças: profi ss jonalizei a cozinha, melhorei os Prc-

clÌrso de gastronomia do S€nac
em Campos de Jordão. Durante

6t ri

-!rFE

F r: :.

incorporardo influências eu

rcpeias. AvoÌtaaBelém, em2.r07
foi difícil. Eslavacom muira eÌ1er
gia, queÍiarÌudar tudo, mas n1eu

-

c€ssos. Mas as traüsformações
mals fortes só f irian com a inarÌ
güração do ReÌÌanso do Bosque,
êni 2ôr1. No novo restaürant€.ri
ve liberdade para experimentar
mistnmndo cozinha de raiz com

influêncìas da noneTle cüisi??e.
E]n apenas um ano, j á fatrÌrava
trêsvez€s mais que ô antigo. Ho
je, todos são sócios das duas ca
sas:eu fico na cozinha, meupai
]1as compras, minhamãe e meu
n'mãô no ãdministrativo. Juntos.

os dois restaurant€s atraem
lo.5oo clienres

a

cada mês."

.ìg

tã.

pe

lht

ai

I

..OS

JOVENS PRECISAM
CRIAR OS PRÓPRIOS SONHOS''
l'!'j:::.- ,.. i:,rlt r j._:i .e:: :i: iì!ì.,ìl
l:.t.i-...:'- r],r Ir:l-,Ia _] -j,r.t.1.,i:
- ,-. i,-r!,i, Lrelt .i ,1.i,
:- ' t ti,, :-r.l a ì

-,ìrnA

DaViS
dL_tl,i

I

l

-:

noras scEções tên muiro a conrÌ.jbujÍ
i:ìia os Iegócios lamiÌhres. EÌas no.lem üa
:Ì:no1acão ê proporuotos ì1oil.Ìo5. Mas,
1. quejsso dé c€Ì1o os nìfus. elho. preci
ú dei. aïqueos io.etrs.ret!rr:rìe. scr..

: Ì óprios objêtjros nacompanht.- -sse é o
:ìaeÌìóstìco de JohnA. Dans. Ìiccr do Dro
lÌana de en1presâs famltiaÌes ca ita11;rrl
,ìusincss SchooÌ e fundador da consrÌÌioria
:ârÌbridge FamìÌy Entelpns É Grour.
Nos

úfimos âf,os,

os

'ri

e11l1ictlscoúê-

çâram a assumirposições de comando
ÍÌas empresas de serls pâis. como êsses

jovens podem conFibuir paÍa â renovâção desse tipo de empresa?
Esrou conduzindo un esrudo sobre os
nrtll€r'ìrrtdls en1 negócios tan1itjares. Nossas descobertas mostraÌn cue essa serâ

>

çào é bâstantê diierenre

ai= ante,iãrcs.
Os bdbl'iroo'?.1T (nasciclos ertrc 1946 e
:96o) tcncÌ€n1aserri.or loloi;.s. Âqer..ã.
ri inascida enrre reó1 e rqs:) acrealia r; lr r
!reciso r:rabalhardLüo paratersucesso. Já
os,rillennrnls (!rascjdos enüe Ìas1e 2ooô.r

coÌrsideram que

o

rrabaÌho

p.".t"r.". uí

significa.Ìo. Saus obj-"tivos pessoajs riêin
antes dos da anpresa. L{as raÌe ressaÌrar
.ÌLÌe anoÍâgefação ofêrece bÊnefícios aos

Ì

como âs geïâções mâis novaspodêm
trâzerinovaçào sem compromerer o
Ìêgado dos fundâdores?
àA' danc! entÌêarïè.i.ìre ì i1o, ;cr.
éf nr.sJrecrodetjcàdo Ct:rnr:s n iircó.;
são esscnciais, como os I,alor es, a mi;são,
os relacionam€ntos e a marca Ca:aEt1ì:..

Mes outras caÍacrcrisricas prÉcisâm ìrÌr
dâr para.lue o empreendiÌnenro sob:ef i
iÌâ. Ageração majs r.ÊÌhaj que rÊrìr uÌr so
nilo em relacão ao luluro, .1eve nrcorD orâ I

arìais joÍem ness€s planos
rc

É iÌrÌp;rran
permitir que os herdejros atrercn es

s€ sonho c crjem âs próprjas asDiracões.
Pâra jsso, po.Ìe serÌlecessário aìrersihcar
a

ânÌação da empÌesa, comprar as coias

de algü1s dos sócìos, ìnrerÌraciora ljzar a
màrcaou .andeï umadj,!.ao. Se à pïo

:{rnr ger.cio não conseqtrt! s. iDroprr.r
dâ erÌpresa. €les serão son]ente cuidacÌo
res do negócio, em Ìez de iideres aiir.os.

imponante encorajaro enìpr€ende
dorismo e âtomadâ d€ ris.ni
ros negócios coo mâjorÌongevi.ta.te são
É

aqu€les que L'ìãó.Ìeixam
ce:.-

o

u enprecidedodsmo

risco desapare
maneira

é Lima

Ìnarar.iÌhosa dê enco.ajar a próïjma qaE
ção a cria!dquezê. osjôvens eantÌm;Ìpe

negócios,o qüêirão deve sel iqnomdo. Er- rià1cia eÌn gestão, se responsatrjtjzaÌn
pcl!s
tão, eu recomêndo cir.o práticas para as
seus e[os e aìrrendem coÌnc]es.Átexan.tre
empresâs que Lj.lamcoÌn esscs jov€ns:rer
Birmar é um eEÌÌplo. Seu lral, Anderson,
crirérios cÌaros pêra proÌÌ1oçôesj clart!ej tundou a Arezzo. AÌeriard
naÌì1eÌ1ro, nentoria e feedback: jncllri tos
endedÕr nato, €Ì1rão com"ço" suap,ó;l-i.
em equipês, para qrLe desenlioÌr.am cÕm
empr..sa. a s.hurz. Te Ê -ntô sucesso q!e,
petêncjas inrerpessoaisr dej:{ar nue trebâ- màis rarcte, o
|ì.o:Ìpiof ì Ìnãr.r.ro Ífbo
lhêm poruÌÌ1 prÕpósjto maior, ên!en.len.jo
jncol]rorou o iÊgóclo à tanìíLiê
e coÌrïjdou
a nìp ortância do serì rrabalho Ììa empresa
Alerartre â s€r seu suc.ssor. Nen1 semDre
eo slgnificado donegócjo noÌÌur.jÕje tor- é assnÌ, r]las há muiros
resuÌtacios D.:irì
nàr cÌaras as obrjgações deio.Ìos.
los do €ÌnpreonLte.ìorisrìo nâ famiÌi;. .Íl
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MAIS ESTRUTURA,
MENOS BRIGAS
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Sara,i ta a stpa'aÇãl .o'tte t.'goa c c famÍl a al,ilo.l
a aaabai [0'r 0s [orfli.s .Ê de.l tn flv! iÔlego a fdlstr a
l',la

EÍn 2oô7,

a

I

jndústïia aÌimeÌlticia Sanavita pessa

''" po .rLnìom---oded"..-"oo:" b-'.a. im:

IiaÍes e ,oìvendo o negócio l ,adiam o aÌmoço
de domingo. Em algumas ôcasiões, alguémsc 1e
vantava, irritado, e largava o prato na mesa. "Eu
_;o
, oo ro on . .'

DÀ rn

e

iìco

Haf ia discussões sobre corì1o ümparenre estava

l1o-do é

,àg

:o,

mem-e"- o"oo'-o.-'o:"

família. E corÌ o negócio", afrrma o
diretor-pr€siclenre, Thiago s algado, 41 aÌros. Sua
mãe, Jocel€m s algado, 65, havia fundado â iÌ'ìdús
tria alimentícia de Pi
Íacicaba (SP) €]n1esa
acabar com

(_r
ì l.ì I

P"Íd d"-

r'
.jl

ai ileilS0ÊS
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u,Ì curso so

b.€oler" ôn"mãe'
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ì nP.:l O,là
aèl lr- li I T
l''õ-l
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l"me !.r

Lài"ls"

..1"nçê

'dr.mor tor irn r

õ

o. o "
PÍe e q 'Pran- io_
;a:.eÌ-.o.D"po.

lho.o

.,

foi cÍiadã rÌma

P

oliricâ

de cargos e saláfios.
com renlÌÌ1€Íaçôes Pro-

porcionais às de ÌÌ1ercado. Por fim, fóram deâridos os papéis dos acionisrasr serÌs pais,JoceleDr€

CLelio Salgado,76, passaram a fazer reuÌ'ìiões p€r1ódicas comum conselho de farÌí]ia.
Não foi lácil realizar as mud:Ìiças. "É difíci1tlraÍ o chapéu de pai, mã€, iÍmão", diz Thiago EÌ1g€nh€iroagrônoÌÌo d€formação, e1e eÌ1trou no Ì1cgócjo em1993, como estagiário.Aolongo dos anos,
1'iu a êmpresa diversifi car seLÌs produtos. Jocelel11,
professora da Esalq USP (EscoÌa Superior de Agri'

cultura Lujz d€ Qu€iroz, daUnil'elsií1ade de São
PaüLo), manteve âveiainovadom do negócio:co
meeou fabÍicando produtos pala emagÍecimento,
€ dépojs pârtirÌ para itens ftÌnciônais e Ìjgados ao

rm

e- !

omoçhokòreL

" .M" lo .od'ra:

da organização promo,.,ida em2oo7 que a €mpre
sa deslar1chou. Foram reestrrÌtumdas as árêas de
recursos hümanos, suprimentos, tecnologia e ope

.. òe-.o.ee or"."ome,"íë " ,"..zatt .. "
ã nortear as de
estratégicas.

mentos
"Passamos
cisões pclo que eïaimportant€ para o negócio, e
não parauma pessoa da famí1ia", anrma Thiago.
rm _o o. o t. .L ram-n o de. e . "gr.oo. Ds-onì.
Lhõ€s. Rêcentement€, a Sanavira foi procura.la por
frLndos.l€ investimento. "Não fechamos comne
]1hüm, Dìas agorapodemos discutir: essas possibi
lldades de forma profissional."

I
A
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QUATROASPECTOS DA GOVERNANçA QUE
DEVEM SER APLICADOS A EMPRESA FAMILIAR
rÈ{cLUsÃo

REGRAS

De acordo com adefinição do IBGC (lnstituio Brasil€iÍo de Governança Corpora-

iiva ), goveÍnança é "o sistema peto quat
as empresas e defiìâis organ zaçõessão

dirigidas, rnonltorâdâs e incentivadâs,
envolvendo os retacionamentos entre
sócios, consetho de administração, d iretoriâ, óÍ8ãos defiscallzação ê controle, e
demais partes interessadas", No caso de
negóciosfamiLlare-, é Orêciso inctuÌr a f a-

rníllâ-ou seja,tudoquedizrêspeitoàreLação entre os parentese o negócio.

coMUNrcaçÃo

A goveínança deve estabeLecer as regras da
atìJação dâ f amft ia no empreendimento. Segundo EdLraldo Najjar,autordo livro Emplesá

- Cansttuindo equipes vencedaÊs nâ
'familia emprcsc a,o fiadelode governança
deve cria r llmjtes paÍa o relacionamento da

ÍamÌliat

famíÌia com seus negócios, definindo responsabil dadês, propriedades e prerrogati-

vas de sócios e gestores, Por exempto: uma
regrã pode determinarque somente os f ami-

ljaÍes rcsponsáveis por uma áÍea da empreinf luênciasobre o departamento.

satenham

EVOLUCAO

Os sistemas de comunicação precisam
dar isonornÌa de informâções aos aclonistas, Etes devem têr condições de avaliaÍ se
o seu investimento na empresa (estejam
eles na gestão ou nào ) é bem gerenciado.
"A medida que a fararÌia evotui e cresce, algumas pessoasf icam dêíora, Á governan-

importante paË que os farniLjares que
nãoestão nodiaadiatenham o mesmo nÊ
vel de informação que aquelês que estão
dentro daoperação", dizCâdos À,lendonça,
sócioe lÍlerdenegóciosÍâmiliaresda PwC.
ça é

As ações de gov€rnançâ corpo.dtiva não per-

manecern iguajsao longodâvida do negócio."Quando of Ìrndadoraindaé o único dono,
tem o desaÍio de fazeí os investimentos necessários e pÍestarcontas aos stakeholders.
Nasegunda geração, pode hâverdivergências
entreìrrnâos,quedevementêrnapauta.Dessa maneira, a governançaêvotui'i diz lúendonça. Quando se passa

paÊ a terceira gerâção, o
"consórcio de pÍimos'ì é necêssáÍio âdrilnistrar pessoas que nãocresceamiuntas e não
necessarlarnênte têrn os mêsmôs vãlôÉs.

E
A CONVERSA DIFÍCIL QUE

TODOS DEVERIAM TER
O

qle aconte.e

co.n o nêgóc

oqlando

um dos ÍLrn

dadores môíe? Se o empÍe€ndedo.for ÍaÍdô peLo
cÔnilge - esó.o a ernÉ,resasê dêsfaz? Não sã!
pe Éuntas fáceis de lazer Eas resoostas não são me

-od -.roe pÊêd
oo.è ;o o.,e.ó. ono.-Bo

oÒ o- o o. o
emdversasstuaçó€s. P€nseemtudoquepocledar
etrado e a qle seÍáfelo caso ssoocora dizEdlar
do Najia. espec at sÌa Êrn eolernançã para nesóc os

Íarn laÍes. Esseconìunto decalsas e conseq!ê.cÌasclêrá or Êem êo acordo deacion stas. O
clealéqLre esse docLrmentoseja ieito Loeo no
nÍc o do negóco. E a nda queasuc€ssáo náo
estela.a mente closiundadôres nos pr m-ê ros
anoscjeopÊração é bonì qle ôacoído prevêla
como se dará a eveniLraL êntrada de heíd€ Íos
na ÊmFresa. É como Lrnì protocoLo delnren
çÕesÍêmitares afnma NaliarOacerlo d mrnu
a chance de haver b.igas quando os É,robleíÍras
sLrí8 rem.VaLe LÊmbrarque

oacôído éabefto

o!

seia. pod e ser alteracjo êo tonsô datrajetórada
e mpresa, conÍôrmÊ ô deselodos sóc os

Êrn

r[i. r.rpprli &.prrr:i

!!..n.

r!
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NEGóCIOS FAMILIARES

a, PAPE' LrC!,

i-ii'r ! ai,|.r-,S

ORGANIZAR PARA CRESCER
perrest

lcno

io rr aCa a esttL.,lL-ra d,-" gestãr q -e srstllta a

El

are

co
ner --:

PR

AELanêadqu rea .Pisd
Maxim tiano Gâidzinsk.

Edsôn,26 anos, e laN s
Ga dzinsk,2A, Passâm
ã trabaLhaÍ.a emPresa.

poLoneses compra !ma
íábr ca de Lo!ças JâL dâ

:-ã

'i'

e.ecó.stró

o negóc

Ô

prênsas,q!€a!mentam

É

ina!E!Íâda

a EL

pâssaa nvestütambém
na pÍod!çãô de P!sos

Até o f nãL da décadâ,
ser âm quatrô unidãdes
indusÌr a s p@duzlndo
mals dê sÔ0 m lm:dê
revest mentos poÍ mês

Edson de xã â emPresâ

a.e lll,

€ enìregãa gestão pâÍa

com capãcidade lnstatada
de350 miLú: DêPois de Lma
oôdã de í!sõês € aqú slções.
a empÍêsa ch€ga ao finaì da
década cÕm se s úridades

erec!tivÕs proíisslonaìs.
Nâ mesma épocâ, é cr ada
a Assocìação de Pr mos,
reun ndo os 30 heÍde ros

ÉE:

com ã mpLa.lação do
conseLho dê familia, ôs
assuntos fam tiaÍes ganham
íór!m erclusivo Ê deixam de
contamina.a Bêstão. Cabe ao
ór8ão dec d râs Íe8ras PâÍa
entÍada e sâidade hêrdêiros

I

c(

N.i

3l,i
Parav ab Lzara ênÌÍada do i!ndo
Kinea, é feiìa uma ÍeestÍ!turâção
soc etár a: âs cinco holdinas
Íam I ares são unií cadas na lüG5.
O reforqÕt nance ro e â melhoria dã
Bôvernança corpôrat va coLaboram
paÍa o Íat!,âmenÌode R5 960 m Lhões

EdsÕn Ga dzin5k lunlor,4O,
assume a pres dência da
Eliane RevesÌlmentos Na
suaAeslão a pÍlor dâde sera
sân€ar aempÍesa Íechaôdo

dadesquenãoêstào
da.do bons res!ttadôs

ãs un

5A

COMO CADAGRUPO ATUA PARA
PROTEGER OS INTERESSES DA EMPRESA
CONSELHO DE
ADMTNTSTRAçÃO

CONSELHO
DE SóCrOS

CONSELHO
DE FAMíLIA

composto por membros dafamília € coÌlselheiros externos.

Reúne todos os acioÌÌis:as da
êmpresa, inclusive aqüeiês q.re
não participam da opeiâçàô do
n€gócio. Dessa manei.â, rodos
pod€m acompanhar a e1,'oiucào
do €mpreendimenro.

É composto

Sugere e aprova membros do
conselho d€ adminisÊacào e do
conselho de família. Avalia o de,
sempenho dos negócios sob a

MaqtúÌ! a famíüa unida e aÌinha
da com os valores da empresa.
D€terminaas regrãs para entra
dae saída de herdeirosno negó-

processos de compliance, inves

ótica dos acionìstas

timentos, fusões e aquisições.

decisões societáÍiâs

cio. Prepara âs novas gerações
para assumir o comando.

sLd rLìcáo p^r:mo-d:dr e p"ore

Ìsola a famíÌia e a €mpresa das

E

QUEM É

ideal é que os independentes
tenham experiência no ramo. É
recomendávei que suas competências sejam compÌemenrares.
O

EÌ€ge o prcsidente da empresa,

derermina a orieÌ1tação geral
O QUE FAZ dos negócios e oposicionamen
to esrratégico. Tan1bém avalia

(D

ger o pdr- mon-o dà

ô

presd

_ PORQUE doc:.ioìi-!dr.De-ca -àìô:

E

e

à

ESSENCIAL ru.ìc:ôr r co-o um sua. o,àô oos
interesses do negócio faniliar.

CONTROLE FAMILIAR

NAERADIGITAL
Os rmãos Roberia \.4arinaZ€r,3r anos,e DaneLZên.
ll tvêram !maide apaía€mÊ,€efder "Esefosse
FossÍvetÍeun rem !m soÍtware todos os eleme.tas

'e - _é o pa a

-r o1 a o,oo'oÌi.d

negóc o? : dlz Daniet. A pr ncíp o, a propostâ
'rm ras demandasclã
erasupr
indústr a metalúrBica Zen
S 4., com sedÊ em Brlsque, Santa caiar na. MembÍos
da terceÍa geíação do nêeóclo fam Liar, os irmãos
a. Édjtavam estar nê pos çáo perfeta para lanCaí
erÍì

e

pormembros da fa
Ìnilja, eÌ€itos entÍe os próprios
iamiliares. Eìmporrante qu€ tenha r€presentantes de todas as
g€iações. Po dem s€r chamados
consÌ.!itores para ajudar.

agiliza as

o conselho íunciona como um fóÌu]n otrde familiares pod€m ex-

dificuldades soci€táÌias. Impede que membros da famíÌia as

pressâr suas preocupaçôes. AssiÌn. assuntos de fâmíliã nãô in-

srÌmâmpapéis de comando sem
q!Ìe estej am prepamdos.

vadêm outns áreas da empÍesa.

!ma startup."Com essa retagLarda poclerÍamos

aí

scar sern rnêdo: d z Roberta. Ao desenvoLver o

software que levo! o nornede Roda, perceberam que
podera haver!ma demanda. Êoleemda édilicl
16 - o tsê.dõ o
ooej"r L", d7
Rob€da. N4ãstodo mufdoanda.om o cetLrlar.a
mão" Lança'io enr novernbro do ano passado, o app
ê..é 1ê-do onô o _ddo ào o.õ,o dó D$ oo

o do pod"'. p"go--oo d o..\è..è oró

ro

os sócios estão êm ne8o. açáo com

l5 empresas
.Sáoconv€Éas
Lon8as. iá que o aptcat vo iem qLe
seraDrovadooortodasosconseLhos'ldzRôberia.
O

obiet vo é clìeear a 100 cLientes até o finaLde 2or6.
L
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NECOClOS FAMILiARES

OPCl.ll PaL... !::i-i :ìrl Ì:rfii-ì;lS:
a--

ar

rrÀi
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cl
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QUANDO A FAMILIA
ABRE MAO DO COMANDO

É!

Ir

cOtarar ocr s: afastar
do daa da c1a empresa e clar llgara ersalil'ros Cl rr ercarlo
Os sóc os da

Âo longo de seus

112

Beb cas

anos, a Cini Bebidas, de São

I ì .oge' 'ì
C-'cor Fm rroz pe o àr:rno Fg ,r Cini. "' I .ra
para seus filhos, netos e bisr€tos

loseoo Pinh":s PF .prscoupofolíansmitida

Na décaí1a de 199o, a irldústria enfrentouuma.li
ficuÌc1ade comuÌn às empresas faDliliares Ìonge

vas: ogÌandenúmero d€ sócios. "Chegamos ater
14acionistas", diz Nilo Cinl JuniÕr,53 anos, bisne
to dofundador. FoinessaépocaqrÌe a comPanhía
se r€estnÌturori. Em 1997, os ÌìajoritáÍios come
çr àm " comp-" ós .n:nor'1"' io- no:e -"o to:s
iênnô N:lô um de es . PtoÁ. . io :: do " crdo
foïan contntados para ta car a paltc operacional
A estrutÌrla se manteve híbride
- lamiliares na
esrratégia, não familiares na opêração nos anos
Ì

0

F.:Ì r.J: FirFÈ-r5

. !ì

r'; ìr.:D:

!l

empre_

seguintes.Aolongo do tempo,no entantoi
sãpâssou a sofrer coma concôrrência dê grandes
fâbricanres €.listribuidores de refl igeGntes. "Pre
cisávamos ganhar melcado e cresceÍ", afinna Nl
1lr. A opção loi pcla plofissionalizaçãa totâl. A par
tir de 2014, os sócios desenhalamumanova cstru
rum: os üembros c1â lâmíliaforampara o cônselho
d" rd- ' s " ìo. '" ge ;o p" 'ou o""c "\. - -'
1.os domercado.Em agoslo de2015, o nol'o CEo to
n1ouposse. o fâturâmento foj deR$ 70 milhõesno
aÌ1o passado. Forado diaadia,Nilo r€duziu o tem
po de dêdicação à empÍesa: ]úje, é 2 o% c1o que era
háuma décãdâ.'Ainda esrorÌ aïâliando comovou
usal a minha expeÍiência. Posso atuar como con
a

sultot

ou até mesmo

empr€endeí"

R

ti

\,

4,

.

t"
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TRES ALTERNATIVAS:
coTAs, CoNSELHO E SAIDA
rnndíut,s run
GEsTÃÕ

r-,íËRSçtRÕg
fl{o e0NcËL$"{{3

p,A5SÁ-5Ë
Õ PONTO
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s/
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conrorme a emo, ns:
ric: m:ic vF h, m:,<

r.".0",'o' pu'.u*

u

acion isras
oueirarn uermanecer
no negoc,o. mãs não
desejeür parricipaí da
operação,um caminho é rra
zerprofrssionais domercado

ru.

zer parre do nesocio.
probÌena é que nem sem
:re o voluÌne de lucro da em
rresa é sufici€nre paratanras
f,essoas. "Nesses casos, é
possível, por exenplo, abdl
uÌn merca.io interno de co
ras", cliz Fabio Mizumoto,
professor do Ìnspeí. Na fase
em que nuitos par€Ìrres ain
O

pala agestão.

É

preciso anres

fazerunplano de cargos e sa
lários, d eiFrÌÌlinando queripo
de

experiência os empregados

deverão ter e con1o poderão
se cncaixar oa culrura daem
presa. Tambéni é recessário
formarulì1 coÌrselho de âdìDi'

da estão envolvidos- é neces

sário disciplinar a comlÌÌljca
ção e a tomada de decisão,
normaÌmente comconseÌhos.
''E precrso Ler regras Pafa !LL
do", afi1n1a Eduardo Najjar.

caso os

nistmção, qre será presidjdô
por üm l]1êmbro da fãmília.
"Os conselheirosvão olhar para a op€mçãô do ponto d€vis'
ta estlatégico", diz Najjar.

uma opçào derradei

Ìa

sL,àndo o rundador

naa tem sucessofes
ou os he,d€iros nào

querêìì permanecerno negó
cio,é avenda. "Isso acortece
quando nào há inteÌess€ co
Ietivo €m tocar a empresa",
atuma Mizurnoro. Para fechãr
umboÌ11Ìregócio, o ideaL é.Ìue
a comparhja seja eficiente e
bem oÍganizada. vendel em
umaépoca d€ d€sêríanjo en
tre Ìrerdeiros pod€ signjficar
a liquidação d,r negócio poÍ
meros do que eÌe vaÌ€. "Tem
gente que âca d€ oìho nesses

conflitos para comprar por
pôuco", diz Mizumoto.

4lffiffi
RIGOR CONTA PONTOS

NAHORADAVENDA
Nas empresas iamlLia res, nvêst r em in c at vas de
Sovernança traz beneÍic osiêmbérìì pâraquem

b'rscacapitalno me..ado sso

ncLLridesde ped r
êmprést mÕ no bancoaté rec€bêr investrmenÌo de umfu.do de prvaÌe eqLr 1!, ou vender
o ernÉ,ieend mê.tototaLmenÌe Ouanro mais oÊ
Lrm

8". doo
.sritliçÕes

olo ".","e
Í nance rãs SeaemprÊsatrênsrnie
Êo

r.segt,]re.ça. o recu.so Íca mais.aro ou i.]acessí
veL" aÍ rma Cartos MÊndonçê da PwC
O casal Pâ! to CÉsar costa, 50 anos. e Hetoisa
Mede ros Costã !i7 primo! peLa organ:âção.o
sêu pr merc nÉEó.io, a nÍormarketing. Etes.omÉrart thãram õ Êesião da ÊmÊresa de sotlcões de

.ôbrança:Fallo naárea de dêsenvolv mÊ.1ô de
te.notoeia Ê etÕísa à frenie do adm nistrat!o o.
softwarÊs que eteslenclam chamaram a aienção
dã netesa Exp€ran. quefezlma proposta de
compraem 2007 Todos os contrâ1os estãvam
em ordem ostuncionáijos reeLitarzados e os
mpostos em d a" diz Paulo. QLrando acetamos
.è dè. o èno è
múitotranqu Lo afrma ÊeLoÍsa

Em2Ol:

os doislottarãm a empreenderfo

mesmo ramo. dessavez.om ã PÊ34 ossôítwar€s de cobrafça.v€ndas

d"

=

L i.g
"b" "Íè

a.Ì iralde

dèÒ1 o.

e DBM

oo.põoè põ-

são lsados por bancos! callceniers. Depo s
€ 2015 o neBóc o tÊm

de.res.er22oÔlo entrê 2ol4

s.lo asse.iiãdo porf!ndos de nvesÌi.nento Aposs b Ldõde é

analisada p€tos sócios. Nãodescãrto

v:.dercle nolo o! recêbeÍaporte

. d z PauLo.

