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Novas eras para 
“velhas”empresas

OPara muitos, Startups 

ou a economia 4.0 

parecem varinhas 

mágicas a serem 

implantadas e 

absorvidas por uma 

indústria tradicional.

É muito comum culpar 
a “velha” indústria 
como reativa à intro-

dução da inovação ou culpar 
os “donos“ que não permi-
tem a entrada dos filhos em 
suas empresas, não dando 
liberdade para que possam 
introduzir e aplicar novas 
ideias em relação a produtos, 
tecnologias ou gestão. Na 
verdade, o assunto é bem 
mais complicado do que se 
imagina. 

Em primeiro lugar, as 
empresas tradicionais são 
criticadas por não se torna-
rem disruptivas e perderem 
espaço para as startups. Uma 
coisa é uma empresa tradi-
cional adotar inovações em 
seu dia a dia outra coisa é ela 
se transformar em uma star-
tup. A empresa tradicional 
não precisa se transformar 
em uma startup mas o que 
poderá fazê-la a perder seu 
mercado é a falta da inovação 
tecnológica e a manutenção 
de seu modelo de negócio. 

Empresas que não se ino-
vam, em relação a sua linha 
de produtos, processos, 
marketing, comunicação e 
gestão estão fadadas a en-
contrar muitas dificuldades 
e perder sua competitividade 
no mercado. E ter somente a 
consciência de que a inova-
ção é necessária para sanar o 
problema não é suficiente. O 
desafio é mudar a cultura da 
empresa e dos membros da 
organização. Este processo 
de mudança é muito traba-
lhoso e nada fácil. 

A cúpula diretiva e o 
próprio Conselho de Ad-
ministração precisam estar 
cientes destes desafios para 
estimular mudanças de fato. 
Imaginem um jovem herdeiro 
sendo admitido na empresa 
da família, procedente de 
uma cultura disruptiva que-
rendo, em pouco tempo, mu-
dar ou introduzir inovações. 
Ele irá enfrentar enormes 
barreiras para conquistar 
seus intentos além da frus-
tração que, muitas vezes, 
leva ao seu afastamento. 

A formação de um Comitê 
de Inovação Tecnológica, 
por exemplo, poderia ser o 
núcleo de difusão de uma 
nova cultura na organização. 
Convidando por exemplo o 
herdeiro a ser membro deste 
Comitê poderia constituir um 

interessante passo para uma 
transição amena entre gera-
ções de uma mesma família. 

Muito bem vinda é a ideia 
dos empresários darem o 
espaço e os recursos neces-
sários para que seus futuros 
herdeiros possam desenvol-
ver seus projetos e ideias. 

Os pais seriam os inves-
tidores-anjos com regras 
semelhantes a qualquer 
investidor em startups. Isto 
deveria acontecer fora do 
ambiente dos negócios da 
família. Em princípio, não dá 
certo colocar sob o mesmo 
teto negócios tradicionais 
e disruptivos. De repente o 
negócio recém iniciado dá 
bons resultados e começa 
a escalar geometricamente. 

Cabe ao pai e filho empre-
endedor discutirem se o novo 
negócio terá uma maior parti-
cipação dos sócios familiares 
ou se ele irá se desenvolver 
de forma mais independente. 
Também precisaria ser ava-
liado se o produto/tecnologia 
desenvolvida possui alguma 
aderência com os negócios 
da família. Imaginem uma 
corporação familiar, que te-
nha pelo menos 5 herdeiros 
que queiram montar suas 
startups. 

Como agir para atender 
a todos. Estaria a empresa 
disposta a criar uma incuba-
dora de projetos, abrigando 
o desenvolvimento de ideias 
dos filhos e outros? O desafio 
em negócios familiares é a 
equidade. Se um parente 
pode ou tem direito o outro 
também tem. Assim se evita-
riam futuros conflitos. 

Concomitantemente os 
futuros herdeiros, ligados ou 
não ao negócio, desenvolven-
do suas startups ou seguindo 
carreiras profissionais total-
mente diversas são sócios 
do negócio tradicional da 
família. Para tanto deverão 
ser formados para agir como 
sócios controladores, caso 
não estejam diretamente 
envolvidos na gestão dos 
negócios. 

Uma prática recomendável 
é que já comecem a assistir às 
reuniões de Conselho como 
ouvintes a partir dos 16/18 
anos. Mesmo sem direito a 
voto, poderão trazer novos 
ventos disruptivos no Con-
selho, o que certamente é 
muito positivo. 

(*) - É fundador da Thomas Lanz 
Consultores Associados, empresa 

especializada em governança 
corporativa, gestão de empresas 

médias e grandes no Brasil.

Thomas Lanz (*)

Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Yoko Tawada – Todavia – Escritora japonesa 
radicada na Alemanha, laureada internacional-
mente, criou uma deliciosa fábula envolvendo 
três gerações de ursas polares, que quase  
literalmente mimetizam a sociedade humana 

em todas as suas facetas: agruras, amores, etc. Gostoso.!

Memórias de um Urso – Polar

Phillip L. Hunsaker –Senai – Phillip e 
outras “feras” criaram esse guia baseado 
em cinco fortes pilares: Gestão de pesso-
as; liderança; atingindo alta performance; 

comunicação  eficaz, planejando apresentações e 
negociando. Absolutamente contextualizado ao nosso 
momento político econômico.  Num exemplar trabalho 
editorial em capa dura, será um manual definitivo para 
gestores, empreendedores, enfim para todo aquele 
(a) profissional envolvido na gestão de negócios. 
Apresentam desvios e lançam luzes, através de dicas 
valiosíssimas para o palmilhar de um caminho exitoso .

Guia Essencial para 
Gestão de Empresas 

Gisele Domenici – Márcia Motta (Ilustr) – 
Literare –  Autora neuropsicóloga , criou um 
estória, nem tanto ficcional, para induzir a 
protagonista, uma garota que simplesmente 

negava-se a ingerir legumes. Seus pais a levaram a 
uma profissional do relacionamento da família. Depois 
de um papinho, a menina foi visitar seus avós, que 
possuem e entendem bastante de produtos da terra. 
Foi um sucesso!! Com muito respeito à inteligência 
infantil suas páginas, com ótimas ilustrações, des-
velam um gostoso universo, antes detestado. Aliás, 
quem nunca? Um elogiável trabalho que deverá ser 
lido pelos pais, professores, responsáveis, e por que 
não, por profissionais de saúde. Genial!!

Diário de Uma Garota que não 
Gostava de Legumes

Assista ao programa Livros 
em Revista. Um canal repleto 

de novidades do universo 
literário. Entretenimento 

garantido! 

Com 
apresentação de 

Ralph Peter.

www.livrosemrevista.com.br

Júlia Loyola – Santiago Régis (Ilustr) – 
Passarinho – Jovem escritora e dramaturga, 
lastreada em suas imagens de infância, 
geradas pelos familiares, demonstra uma 
tempera literária invejável. Nesse romance 

com tratamento onírico, fundeado num entrelaça-
mento pessoal entre pessoas diferentes, paradigmas 
são quebrados. Trata-se em suma, de uma ode ao 
amor, onde quer que ele esteja, ou com quem seja. 
Impactante!

Noites em (Azul) Claro

A
N
SA

O ano de 2019 teve o mês 
de novembro mais quente já 
registrado na história, segundo 
dados divulgados ontem (5) 
pelo Serviço Copernicus de 
Mudanças Climáticas (C3S), 
órgão ligado à União Europeia.

De acordo com o C3S, a tem-
peratura global em novembro 
foi 0,64ºC superior à média 
de 1981 a 2010, igualando o 
valor recorde de 2016. Os nú-
meros chegam paralelamente 

E são vários os percursos, 
em todos os continentes, 
que permitem ao turista 

apreciar o destino escolhido 
sem sair de um vagão. Ao redor 
do mundo é possível encontrar 
linhas férreas para todos os gos-
tos, das altamente tecnológicas 
até as mais históricas, que faz o 
turista voltar no tempo. 

O Pacifi c Surfl iner, da Am-
trak, é uma das principais 
linhas. 

Localizada nos Estados Uni-
dos, o trem liga San Diego a 
San Luis Obispo, no sul da Ca-
lifórnia, e para em 27 estações 
ao longo da sua rota. Entre as 
cidades atravessadas pelo trem 
estão Grover Beach, Santa Bar-
barada, Los Angeles, Santa Ana 
e Sorrento Beach. O comboio, 
que percorre a costa, oferece 
paisagens inesquecíveis e per-
corre 365 km em cinco horas 
e 45 minutos. O trem opera 
diariamente e o nome é uma 
homenagem ao surfe.

Já no Canadá, o Rupert Rocket 
é o trem da Via Rail que viaja 
de Jasper até Prince Rupert. 
Os trens são dos anos 1950 e 
percorre pouco mais de 1,1 mil 
km. A linha conecta as paisagens 
de Alberta à costa leste do país, 
passando por montanhas, pon-
tes e túneis. Os trens também 
param em pequenas estações 
de madeira para permitir que 
turistas tirem fotos.

Na Europa, a Itália possui 
a linha férrea Sulmona-Iser-
nia. Conhecida como ferrovia 
transiberiana italiana, o trem 
oferece uma viagem entre as 
montanhas e os estreitos des-
fi ladeiros nas reservas naturais 
das regiões de Abruzzo e Molise. 
O trem viaja por duas horas e 
meia em uma pista que passa 
diversas pequenas cidades nas 
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Conheça 8 roteiros ao redor do 
mundo para se fazer de trem

Viajar pelo mundo e observar as cidades e as paisagens da janela a bordo de um trem é uma 
alternativa para incrementar ainda mais a própria viagem

Itália, EUA e Vietnã são alguns dos países com belos roteiros.

montanhas que guardam tradi-
ções, arte e histórias milenares.

A linha férrea que liga Oslo a 
Bergen, na Noruega, também é 
muito popular entre os turis-
tas. O trem percorre 490 km 
e oferece paisagens incríveis, 
como desfi ladeiros, cachoeiras, 
pontes sobre rios, fl orestas e o 
imenso planalto de Hardanger-
vidda, que fi ca coberto de neve 
durante a maior parte do ano. 
A construção da linha começou 
em 1875 e terminou em 1909. 
Atualmente, o trem faz o trajeto 
quatro vezes por dia, parando 
em 22 estações.

Em solo sérvio, há uma ferro-
via que liga a vila de Mokra Gora 
a Sargan Vitasi, em um trajeto 
que possui 13,5 km. O trem a 
vapor se chama de Nostalgija 
e antigamente a linha ligava 
Belgrado a Sarajevo através de 
túneis e pequenas cidades. Os 
vagões possuem estilo retrô e 

reproduzem aqueles que uniam 
as duas principais cidades 
da Sérvia nos primeiros anos 
do século. Todo o percurso, 
construído na forma de oito, é 
realizado em duas horas.

No continente asiático, a 
Índia possui uma linha férrea 
que passa pela montanha Nil-
giri. O trajeto completo dura 
quatro horas e meia e percorre 
46 km, indo da cidade de Met-
tupalayam até Ooty. A jornada 
atravessa as montanhas e as 
terras férteis de Tamil Nadu, 
onde os colonos britânicos se 
refugiaram do calor tropical do 
país. O trem a vapor atravessa 
pontes muito altas, mas com 
vistas deslumbrantes. Graças 
aos fi lmes de Bollywood, essas 
montanhas estão de volta à 
moda e muitos viajantes usam 
o trem para chegar até Ooty.

No Vietnã, uma ferrovia atra-
vessa o país de norte a sul, co-

nectando as cidades de Ho Chi 
Mihn e Hanói. O trem viaja por 
mais de 1,7 mil km e atravessa 
quase 200 locais, como Nha 
Tang, conhecida por suas belas 
praias, e Hue, rica em palácios 
e santuários. A viagem é longa, 
mas a linha corre perto da costa 
vietnamita, proporcionando 
paisagens incríveis.

Por fi m, na Oceania,o Tran-
zAlpine é um trem que parte de 
Christchurch e após quatro ho-
ras e meia chega a Greymouth, 
na Nova Zelândia. Esta jornada 
de 223 km é considerada uma 
das rotas mais bonitas e pano-
râmicas do mundo. O trajeto 
abrange desde as planícies de 
Canterbury até as montanhas 
cobertas de neve da região. 
O trem passa por paisagens 
alpinas, lagos, rios e fl orestas, 
que podem ser admiradas pelas 
janelas e pelos tetos de vidro 
dos vagões (ANSA).

2019 teve o novembro 
mais quente já registrado 
na história

à Conferência das Partes da 
Convenção das Nações Unidas 
sobre as Mudanças Climáticas, 
a COP25, que acontece em 
Madri, na Espanha, até 13 de 
dezembro.

Os maiores aumentos, segun-
do o C3S, ocorreram especial-
mente no Ártico, no norte da 
África e no sul da Ásia. A COP25 
reúne 196 países, que tentam 
encontrar mecanismos para 
conter o aquecimento (ANSA).

Criança se refresca em fonte em Gênova, na Itália.

Com a presença de milhares 
de fi éis, o Vaticano inaugurou 
o presépio e a árvore da Praça 
São Pedro para o Natal de 2019. 
A encenação do nascimento 
de Cristo foi feita em madeira 
e provém de Scurelle, cida-
dezinha de 1,4 mil habitantes 
situada em Trentino-Alto Ádi-
ge, região do extremo-norte da 
Itália. Já o pinheiro, um abeto 
vermelho de 26 metros de altura 
e 70 centímetros de diâmetro, 
foi tirado do Planalto de Asiago, 
no Vêneto, nordeste do país. 

As regiões de origem do 
presépio e da árvore de Natal Inauguração de árvore de Natal do Vaticano. 

Vaticano inaugura presépio e árvore de Natal
foram duramente atingidas por 
tempestades, inundações e des-
lizamentos de terra em outubro 
e novembro de 2018. Apenas 
nos arredores das Dolomitas, 
nos Alpes italianos, pelo menos 
100 mil hectares de bosques 
foram devastados.

“Obrigado, caros amigos, por 
esses presentes, e também pelas 
árvores menores destinadas a 
outros ambientes do Vaticano. 
O abeto vermelho que vocês 
doaram representa um sinal de 
esperança para suas fl orestas, 
para que possam ser limpas o 
mais rapidamente possível”, 
acrescentou o Pontífi ce (ANSA).
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