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No Brasil, a história do 

empreendedorismo se 

confunde com a história 

das empresas familiares.

Elas se originaram com 
os pais transmitindo o 
seu ofício aos fi lhos e 

ganharam, defi nitivamente, 
escala no início do século 
passado. A maioria das em-
presas- é familiar. Ou seja, em 
sua estrutura há pelo menos 
um membro da família ocu-
pando posição de comando. 

Muitos desses empreendi-
mentos cresceram por meio 
do espírito visionário e em-
preendedor do seu fundador 
e desenvolveram caracterís-
ticas importantes, tais como: 
rapidez na tomada de decisão, 
estruturas horizontais e au-
sência de burocracia. 

Além de conquistar a leal-
dade de seus funcionários e 
desenvolver uma relação pró-
xima com seus fornecedores, 
clientes e, sobretudo, com as 
comunidades nas quais estão 
inseridas. O espírito e a união 
familiar foram igualmente 
determinantes no sucesso 
dessas instituições, mas 
com isso vieram também os 
desafi os que outros tipos de 
empresa não têm. 

Muitas vezes, as relações 
acabam se misturando ao 
ambiente empresarial, a 
emoção substituiu a razão e 
as intersecções entre a famí-
lia, empresa e propriedade 
passam a ser fonte de baixa 
produtividade, inefi ciência 
operacional e sérios confl itos 
familiares. 

Muitas dessas corporações 
cresceram à sombra e depen-
dência de seus fundadores, 
confundindo a história da 
criatura com a do criador e 
estabelecendo laços difíceis 
de desatar. Isso explica por 
que apenas 30% das empre-
sas familiares sobrevivem à 
primeira sucessão e somente 
5% chegam à terceira gera-
ção. A taxa de mortalidade é 
muito alta. 

Uma importante pesquisa 
realizada pela PwC (2016) 
aponta que somente 45% das 
empresas familiares no Brasil 
têm um plano de sucessão 
para, no mínimo, alguns de 
seus executivos. A realidade é 
que a maioria das companhias 
não se prepara ou ainda não 
se deu conta da importância 
de começar a planejar a tran-
sição de sua liderança. 

A passagem do bastão 
deve ser feita de maneira 
profi ssional. O candidato a 

assumir o comando deve ter 
a formação, experiência e 
perfi l alinhados com os va-
lores, cultura e desafi os da 
função independente de ter 
o sobrenome da família ou 
não. Além disso, a perpetu-
ação da empresa vai depen-
der da profi ssionalização da 
gestão, da implementação 
de processos transparentes, 
meritocráticos e de princípios 
de governança que passem a 
governar as relações entre a 
família e empresa. 

Entretanto, tenho visto um 
número crescente de peque-
nos e médios empreendimen-
tos preocupados com esse 
assunto e que buscam ajuda 
para capacitar seus herdeiros 
e, assim, iniciar o processo de 
sucessão. A profi ssionaliza-
ção do futuro administrador 
e o processo de sucessão são 
peças-chave para assegurar o 
futuro da empresa. 

Independentemente do 
tamanho da companhia ou do 
ramo de atuação, a sucessão 
em negócios familiares de-
manda tempo, planejamento 
e, muitas vezes, decisões difí-
ceis. Em alguns casos, a venda 
total ou parcial da empresa 
pode ser a única opção. Em 
outros, o processo sucessório 
é a decisão mais adequada. 

Para qualquer cenário, 
herdeiros e fundador devem 
colocar os interesses da em-
presa acima daqueles fami-
liares e pessoais, pois, muitas 
vezes, os herdeiros não têm 
o perfi l ideal para comandar, 
mesmo depois de anos de 
experiência, exposição e for-
mação dentro do negócio. Ou, 
eles não se veem trabalhando 
na empresa por uma questão 
de aptidão e vocação, e isso 
precisa ser respeitado. 

E você? Quando não puder 
mais estar à frente da sua em-
presa o que quer deixar para 
a sua família, qual será o seu 
legado? Ninguém é eterno, e 
a transição na sua empresa 
ocorrerá independentemente 
da sua vontade. Então, por 
que não planejá-la? 

Lembre-se que está em 
suas mãos a tarefa de decidir 
se a sua família herdará um 
problema ou um legado que 
continue honrando a sua 
história, suas realizações e 
a perpetuação daquilo que 
foi criado. 

(*) - Investidor-anjo em startups 
e Coach de Negócios, ajuda 

empresários a ter uma empresa 
mais estruturada, rentável e que 

funcione sem a dependência do dono 
(alvarooliveira@actioncoach.com) 

Empresas familiares 
e seus legados 

Alvaro Oliveira (*)
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ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DESPORTOS
Edital de Convocação

Assembleia Geral da Associação Portuguesa de Desportos
Pelo presente edital, o Sr. Marcelo Mariano Carvalho, na qualidade de Presidente da
Assembléia Geral da Associação Portuguesa de Desportos, Convoca os senhores só-
cios fundadores, remidos, patrimoniais, contribuintes, contribuintes benfeitores, gran-
de-benfeitores, com no mínimo 18 (dezoito) anos de idade e com mais de 2 (dois) anos
no quadro social, no pleno gozo dos seus direitos (art. 35, parágrafo 1º, dos Estatutos
Sociais), para a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se na sede social do clube, à
Rua Comendador Nestor Pereira n.º 33, Capital, dia 25 de novembro de 2019 (segunda
feira), às 8:00 (oito) horas da manhã, em primeira convocação com um mínimo de 500
(quinhentos) sócios e, em segunda convocação, uma hora depois com qualquer número
(art. 38, dos Estatutos Sociais), permanecendo a Assembléia aberta até às 18:00 (de-
zoito) horas do mesmo dia, com a seguinte Ordem do Dia: a) Eleição de 40 (quarenta)
membros efetivos e seus suplentes ao Conselho Deliberativo, em representação propor-
cional aos votos obtidos pelas chapas e individualmente (art. 36, letra “a” e art. 40,
parágrafo 6º, dos Estatutos Sociais); b) Eleger Presidente, Vice Presidente, Primeiro
Secretário e Segundo Secretário (artigo 36 letra “b”, do Estatuto Social). Esclarecimen-
tos: 1) O registro do nome das chapas deverá ser efetuado na Secretaria do clube, sob
protocolo, subscrito por pelo menos 10 (dez) associados com mais de 5 (cinco) anos no
quadro social, com antecedência de 20 (vinte) dias da data marcada para a Assembleia
Geral (art. 9º do Regimento Interno da Assembleia Geral); 2) O registro dos candidatos,
através das chapas, deverá ser efetuado na secretaria do clube, sob protocolo, com
antecedência de 15 (quinze) dias da data marcada para a Assembleia Geral, nos termos
do art. 91 e parágrafo, dos Estatutos Sociais, sendo que as chapas ao Conselho Deli-
berativo deverão ter no mínimo 60 (sessenta) candidatos, numerados de 1 (um) a 60
(sessenta); 3) O sócio que estiver classificado em mais de uma categoria somente
poderá votar por uma delas (art. 19, parágrafo único, dos Estatutos Sociais); 4) Não será
permitido o voto por procuração, sendo obrigatório o sufrágio secreto (art. 38, parágrafo
2º, dos Estatutos Sociais); São Paulo, 10 de Setembro de 2019

Marcelo Mariano Carvalho

Serviço de Anestesiologia, Medicina Perioperatória, 
Dor e Terapia Intensiva S/S Ltda. - Sammedi

CNPJ/MF nº 11.282.212/0001-25
Convocação de Assembleia Geral Extraordinária 

A SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA, MEDICINA PERIOPERATÓRIA, DOR E TERAPIA INTENSIVA S/S LTDA. 
- SAMMEDI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.282.212/0001-25, inscrita no 
Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo sob nº 948.144, com sede na Rua Machado Bittencourt, 
361, sala 809, Vila Clementino, São Paulo/SP, convoca todos os sócios para Assembleia Geral Extraordinária, a 
se realizar no dia 03/10/2019, na Rua Machado Bittencourt, 361, auditório 1, São Paulo/SP, em 1ª chamada às 
20h00, em 2ª chamada às 20h30, e em 3ª e última chamada às 21h00, para, nos termos da cláusula 14ª do 
Contrato Social, deliberar em sede de Assembleia Geral Extraordinária sobre a seguinte ordem do dia: (a) reti-
ratificação da exclusão dos sócios HENRIQUE TADASHI KATAYAMA e TARCISIO DA SILVA SOUSA JUNIOR (b) 
demais assuntos de interesse da sociedade. Na data desta convocação a SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA, 
MEDICINA PERIOPERATÓRIA, DOR E TERAPIA INTENSIVA S/S LTDA. - SAMMEDI conta com 86 sócios. São 
Paulo, 10/09/2019. Dr. José Maria Correa da Silva - Diretor Presidente.

www.zukerman.com.br (11) 2184-0900INFORMAÇÕES:

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis, São Paulo/SP

PRESENCIAL E ON-LINE

1º LEILÃO: 07/10/2019  - 10:05h  -  2º LEILÃO: 08/10/2019  - 10:05h

EDITAL DE LEILÃO
Fábio Zukerman

Presencial e Onli-
ne IMÓVEL: 1) APARTAMENTO nº 172, 
do “Condomínio Edifício Tasty Panamby

2)
Condomínio Edifício Tasty 

Panamby

Obs.:
DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 07/10/2019, 

às 10:05 horas, e 2º Leilão dia 08/10/2019, às 10:05 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienó-
polis, São Paulo/SP. DEVEDORES FIDUCIANTES: MÁRCIO TADEU DE SOUZA FERNANDEZ , 

ANA LUCIA MORAN FERNANDEZ

São Paulo/SP.  CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO:

DOS 
VALORES: 1º leilão: R$ 2.404.801,93 (dois milhões, quatrocentos e quatro mil, oitocentos e um reais e noventa e três 
reais) 2º leilão: R$ 1.810.058,13 (um milhão, oitocentos e dez mil, cinquenta e oito reais e treze centavos), calculados na 

COMISSÃO DO LEILOEIRO: 

DO LEILÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES: O 

 
. O arrematante será responsável por realizar a devida due diligence no imóvel de seu interesse para obter 

informações sobre eventuais ações, ainda que não descritas neste edital.

A 
mera existência de ação judicial ou decisão judicial não transitada em julgado, não enseja ao arrematante o direito à 
desistência da arrematação.

Companhia Agrícola Igurê
CNPJ n° 50.669.225/0001-03 - NIRE: 35.300.002.342

Ata da Assembléia Geral Ordinária Realizada em 20/05/2019
Data, Hora, Local: Aos 20/05/2019, às 10hs na sede social, Rua Dr. José de Sá, 153 - Sala D - Jardim Inter-
nacional - CEP 04756-050, São Paulo - SP. Presença: Totalidade dos acionistas. Presentes, ainda, Diretores 
da Companhia para atender a eventuais pedidos de esclarecimentos dos acionistas. Constituição da Mesa: 
Henrique Schiefferdecker - Presidente, Erika Auta Porr - Secretária. Convocação e Publicação: Dispensadas. 
Ordem do dia: 1) Aprovação das demonstrações financeiras referente ao exercício social 2018; 2) remuneração 
dos membros da diretoria; 3) reeleição da diretoria para próximo biênio. Deliberações por Unanimidade: Em 
AGO: (1) Aprovada as contas e as demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerra-
do em 31/12/2018 publicadas em 30/04/2019 nos jornais DOESP e Empresa & Negócios; (2) Fixou a remune-
ração dos membros da Diretoria no valor anual global de até R$ 15.000,00. (3) Eleição da diretoria para um 
novo mandato a encerrar- se na Assembléia Geral que apreciar as contas do exercício findo em 31/12/2020: 
Eleitos: para Diretor Presidente: Henrique Schiefferdecker, RG n° 7.325.275 SSP/SP, CPF/MF n° 157.338.018-
08, residente em SP/SP; para Diretores. Gabriela Hall, RG n° 7.325.274-8 SSP/SP, CPF/MF n° 083.893.758-
69, residente em SP/SP; Diretor Vice Presidente: Erika Auta Porr, RG n° 1.309.669 SSP/SP, CPF/MF n° 
004.679.958-34, residente em Vinhedo/SP; Diretores: Ulrike Porr, RG n° 10.163.917-X SSP/SP, n° 126.722.228-
00, residente em Vinhedo/SP; Michaela Porr, RG n° 8.361.232 SSP/SP, CPF/MF n° 064.437.388-10, residente 
em SP/SP. Para fins do artigo 147, caput, da Lei n° 6.404/76, as respectivas declarações de desimpedimento 
assinada pelos diretores eleitos estão anexo a presente ata. Encerramento; Nada mais, lavrou -se a ata. São 
Paulo, 20/05/2019. Assinaturas: Presidente da Mesa: Henrique Schiefferdecker, Secretária da Mesa: Erika 
Auta Porr. Acionistas Presentes: Gahe Holding S/A, neste ato representada por seus Diretores; Henrique Schie-
fferdecker, Gabriela Hall; Eap Holding S/A, neste ato representada por seus Diretores. Erika Auta Porr, Ulrike 
Porr; e Michaela Porr. JUCESP n° 400.764/19-2 em 24/07/2019, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. 

EAP HOLDING S A.
CNPJ 23.568.362/0001-89 - NIRE 35.300.483.952

Ata da Assembléia Geral Ordinária realizada em 10/06/2019
Data, Hora, Local: Aos 10/06/2019, às 10hs, na sede social, Rua Dr. José de Sá, 153 - Jardim Internacional - CEP 04756- 050, São 
Paulo - SP Presença: Totalidade. Constituição da Mesa: Erika Auta Porr - Presidente. Ulrike Porr - Secretária. Convocação e 
Publicação: Dispensadas. Ordem do dia: 1) Aprovação das demonstrações financeiras referente ao exercício social 2018; Delibe-
rações aprovada por Unanimidade: as contas e as demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado 
em 31/12/2018, publicadas em 29/05/2019 no jornal DOESP e jornal Empresas & Negócios. Encerramento: Nada mais lavrou-se a 
ata. São Paulo, 10/06/2019. Assinaturas: Presidente da Mesa: Erika Auta Porr, Secretária da Mesa: Ulrike Porr. Acionis-
tas Presentes: Erika Auta Porr, Ulrike Porr. JUCESP n° 398.668/19-0 em 24/07/2019, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

GAHE HOLDING S/A
CNPJ: 19.623.3 3/0001 - 01- NIRE: 35300462368

Ata da Assembléia Geral Ordinária realizada em 10/06/2019
Data, Hora e Local: 10/06/2019, às 10hs, na sede social, em São Paulo/SP, Rua Dr. José de Sá, 153 - 
Sala A, Jardim Internacional, CEP 04756-050. Presença: totalidade. Convocação: dispensada. Mesa: 
Presidente: Gabriela Hall; Secretário: Henrique Schiefferdecker. Ordem do dia: 1) Aprovação das de-
monstrações financeiras referente ao exercício social encerrado em 31/12/2018: 2) Remuneração dos 
honorários da diretoria. Deliberações aprovadas por Unanimidade: (1) as contas e as demais Demons-
trações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2018 publicadas em 30/05/2019 
nos jornais DOESP e Empresa & Negócios; (2) Fixou a remuneração dos membros da Diretoria no valor 
anual global de até R$ 15.000,00. Encerramento: nada mais, lavrou-se a ata. São Paulo, 10/06/2019. 
Acionistas Presentes: Gabriela Hall e Henrique Presidente: Gabriela Hall, Secretário: Henrique Schie-
fferdecker. JUCESP n° 458.344/19-9 em 27/08/2019, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. 
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A ação ‘Por uma cidade 
navegável’ tem como 
objetivo promover a 

conscientização da sociedade e 
estimulá-la a contribuir com a 
despoluição dos rios, evitando 
jogar lixo nos próprios rios e 
nas ruas das cidades. 

O evento visa aproximar as 
pessoas dos rios urbanos e ins-
pirá-las mostrando as diversas 
oportunidades e benefícios 
que a sociedade teria se os 
rios fossem limpos, como o 
lazer e o turismo ou também 
para melhorar o trânsito das 

Paulistanos navegam pela 
primeira vez no Rio Pinheiros
Na maior cidade do país, pela primeira vez o Rio Pinheiros recebeu um passeio aberto à população para 
inspirar não apenas os participantes, mas toda a população nacional sobre a importância da limpeza dos rios

Navegar no Rio Pinheiros é possível, seja 

para lazer ou como transporte público. 

metrópoles com mais uma via 
de acesso e um tipo de trans-
porte menos poluente, como 
é o hidroviário.

“Essa é a nossa primeira 
ação de conscientização sobre 
a despoluição do Rio Pinheiros, 
motivados pela promessa do go-
vernador João Dória. Por isso, 
trouxemos a população para 
navegar e mostrar que é pos-
sível, seja para lazer ou como 
transporte público”, afirma 
Ernani Paciornik, publisher da 
revista Naútica e organizador 
do São Paulo Boat Show.

Os malefícios atribuídos ao 
consumo do açúcar refi nado 
levam à busca de alternativas 
mais saudáveis para adoçar os 
alimentos. Entre as opções na-
turais está a stevia, um arbusto 
herbáceo que há centenas de 
anos é usado para fi ns alimen-
tares e medicinais e, de tempos 
pra cá, ganhou destaque nas 
prateleiras dos supermercados.

A nutricionista clínica do Hos-
pital Edmundo Vasconcelos, 
Isadora Kaba Gomes, explica 
que adoçantes compostos por 
stevia estão em um patamar me-
lhor que os adoçantes comuns. 
“Por serem produzidos por 
meio da extração das substân-
cias doces das folhas da planta, 
que passam por um processo 
de purifi cação, há muito menos 
procedimentos químicos na 
fabricação, tornando o produto 
mais saudável”, reforça.

Os benefícios da planta vão 
além. Com poder de adoçar 300 
vezes mais que o açúcar, a stevia 
não é metabolizada no organis-

Adoçantes de stevia realmente são mais saudáveis?
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Adoçantes compostos por stevia estão em um 

patamar melhor que os comuns.

mo, e por isso apresenta taxas 
mínimas de calorias. Isadora 
esclarece que a maior parte do 
adoçante ingerido é usada por 
bactérias intestinais como fonte 
de energia, enquanto o restante 
é excretado nas fezes.

Outra importante vantagem 
mencionada pela especialista 
é a capacidade de redução de 

glicemia após as refeições em 
pacientes com diabetes tipo 
2. Mas gestantes devem fi car 
atentas: ela aconselha que a 
stevia deva ser evitada antes de 
realizar exames de rastreamen-
to ou diagnóstico de diabetes 
durante a gestação. Mesmo 
com tantos pontos positivos, 
é preciso prestar atenção na 

quantidade indicada a ser con-
sumida por dia. A nutricionista 
esclarece que a ingestão acei-
tável de adoçantes de stevia é 
de 10 mg/kg de peso corporal 
por dia. 

“No dia a dia deve ser usada 
de forma moderada, em líquidos 
ou preparações que necessitem 
ser adoçadas”, complementa.

A substância é reconhecida 
como segura pelas principais 
autoridades mundiais de saú-
de, como a European Food 
Safety Authority e a Joint  
Expert Committee on Food 
Additives, e pode ser consu-
mida, sem prejuízo à saúde, 
por pacientes com diabetes, 
crianças, gestantes, lactantes 
e até mesmo por pacientes 
com fenilcetonúria- doença 
congênita que impede a que-
bra adequada das moléculas 
do aminoácido fenilalanina, 
que são impedidos de ingerir 
adoçantes sintéticos comuns.

Fonte e mais informações: 
(www.hpev.com.br).
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SARedução do consumo de plás-
tico, reciclagem e tratamento de 
lixo são termos que têm ganhado 
cada vez mais força no Brasil e 
no mundo. No entanto, um outro 
tipo de resíduo merece aten-
ção: o de fi os e cabos elétricos. 
Materiais usados em produtos 
eletrônicos, automóveis, ele-
trodomésticos e na construção 
civil, os fi os e cabos requerem 
um descarte específi co e podem, 
inclusive, ser reaproveitados e 
ganharem um novo destino no 
ciclo de consumo. 

De acordo com Wallyson 
Ferreira, da empresa brasileira 
EcoRobust, o ideal é que as 
pessoas e as empresas evitem 
usar fogo no descarte dos ma-
teriais. “Antigamente, a separa-
ção entre plástico e metal dos 
fi os e cabos era feita de forma 
inadequada, com queima ou 
garimpo, o que contaminava a 
água ou o solo”, explicou Fer-
reira. “Nós desenvolvemos má-
quinas que operam a seco. Não 
tem nenhum prejuízo ao meio 
ambiente, porque utilizamos 

Como reaproveitar fi os e cabos elétricos?
ar para fazer essa separação. 
É 100% ecológica”, ressaltou. 

Considerando que em um fi o 
elétrico tem 40% de sua massa 
feita de plástico e 60% de cobre, 
e uma máquina recicladora 
trabalha com uma tonelada de 
fi os elétricos por dia, é possível 
acumular em um ano 365 to-
neladas recicladas, sendo 146 
toneladas de plástico e 219 de 
cobre.  “As empresas podem co-
mercializar o cobre e o plástico 
- vendendo para terceiros - ou 
também usá-los para a fabrica-
ção de outros cabos”, explicou 
o gerente da EcoRobust. “Esse 
processo se chama manufatura 
reversa”, pontuou. No futuro, 
as empresas terão que pensar 
no ciclo completo. “Não só na 
manufatura, mas sim, na manu-
fatura reversa”, ressaltou.

Além dos ganhos ambientais, 
os rendimentos financeiros 
que a manufatura reversa 
proporciona acabam atraindo 
cada vez mais interessados. 
“O mundo está começando a 
perceber que vale a mais a pena 

EcoRobust fornece máquinas que fazem a separação

 de materiais de fi os e cabos elétricos. 

você reciclar os itens, pois você 
acaba tendo uma recompensa 
ecológica e fi nanceira”, disse o 
representante da EcoRobust, 
que apresentará suas máquinas 
na Wire South America, um 

das maiores feiras da América 
Latina do setor de fi os e cabos, 
que ocorre entre os dias 1 e 3 
de outubro, no São Paulo Expo, 
com organização da CIPA Fiera 
Milano (ANSA).
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