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Que a gente viva o
Natal com o mesmo
brilho no olhar
das crianças!
A noite de Natal, com tantas surpresas e
emoções, é pura magia para as crianças. Nosso
desejo é que esse encantamento perdure em
todos nós, e seja demonstrado por meio de
abraços, sorrisos e brilho no olhar.
Que a criança que você foi um dia se reconheça
nesta comemoração e você viva intensamente a
felicidade de viver uma linda noite de Natal!

Boas festas!
Gerindo relações
dentro da empresa

Novas regras para
ﬁambrerias

A importância de pensar
e planejar a sucessão

Em sua coluna, o consultor Francisco

Nossa colunista Cristina Farah
Serafini fala sobre a nova portaria
que regulamenta as boas práticas
na manipulação e comercialização
de alimentos para as fiambrerias,
em vigor desde 5/11/2021, no
Estado do Rio Grande do Sul.

Em sua coluna de estreia no
Informativo Sindipan-RS, a
advogada Dra. Helena Gil Klein fala
sobre a necessidade das empresas
adotarem um plano de sucessão,
mesmo que muitos empreendedores sejam resistentes ao tema.

Mario Oliveira dá dicas práticas

visando melhorar a relação do
empregador com sua equipe, tendo
em vista que administrar os recursos
humanos é um dos maiores desafios
dos empreendedores.
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E D I TO R I A L

Que os ensinamentos
venham e ﬁquem
— Carla Carnevali Gomes • Presidente do Sindipan-RS

É chegado aquele tradicional momento de pensarmos sobre o
ano que se vai, corrigimos rotas, valorizamos conquistas e planejamos
o novo ano. Diante de tantos desafios dos últimos tempos, é preciso
parar para respirar e fazer um exercício de reflexão: o que realmente
ficou de bom nesse desafiador 2021? A pandemia de fato ensinou
algo? Esses ensinamentos vão ficar?
Em meio a sentimentos intensos de perdas, insegurança, tristeza,
raiva e dor, também vimos aflorar gratidão, esperança, empatia.
Muitos dizem “sairemos melhores de tudo isso”. Alguns questionam
se isso é possível. Nós esperamos muito que sim. E felizmente temos
provas disso, com muitos empreendedores tirando sonhos do papel,
aprendendo e reaprendendo, estendendo a mão aos outros,
passando a pensar mais no coletivo e crendo na força da união.
No Sindipan-RS, queremos seguir direcionando nosso olhar para

os principais anseios da categoria, agindo como uma entidade
acolhedora, presente e fundamental no dia a dia dos empresários.
Queremos continuar proporcionando encontros transformadores e
sermos um ponto de referência para ajudar empresários a vencerem
as dificuldades advindas de situações inesperadas, como a pandemia.
Com um mundo de incertezas, fazer parte de uma entidade como o
Sindipan-RS se mostrou ainda mais indispensável para o crescimento
e até mesmo sobrevivência de muitos negócios. É uma grande
responsabilidade cumprir este papel. Por isto, queremos agradecer à
nossa equipe, profissionais parceiros e diretores: vocês são incríveis!
Aos nossos associados, agradecemos pela confiança e nos
comprometemos a seguirmos fortes em nossas lutas.
Um feliz 2022 para todos nós!

EXPEDIENTE
Sindicato das Indústrias de Paniﬁcação, Confeitaria,
Massas Alimen cias e Biscoitos do Rio Grande do Sul
Av. Assis Brasil, 8787 CEP 91140-001 Porto Alegre/RS
(51) 3365.4169 - 3365.2058 - www.Sindipanrs.com.br
Projeto gráﬁco e editoração:
Trio Comunicação
Responsável Técnica: Virgínia Rhodenbusch (CONRERP 2268)
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PERFIL
Um dos pontos comerciais
mais tradicionais e concorridos
da cidade de Viamão tem
uma história de quase 70 anos.

Padaria Bianchi
— Vitor Hugo Lengler, Maria Elisabeth Bianchi, Julio Cesar Bianchi e Maria Alice Bianchi

Uma das empresas mais tradicionais de Viamão,
ponto de encontro e referência entre os moradores
da cidade, é a Padaria Bianchi. Localizada no centro,
funcionando no mesmo endereço há 69 anos, a
Bianchi foi fundada Rozalino Bianchi.
Nesta longa trajetória, a empresa passou por
diversos estágios de crescimento. Eles iniciaram
basicamente com a padaria para reparte de pães,
depois incrementaram com um balcão de
atendimento e posteriormente foram agregando
inovações ao negócio, como confeitaria,
autosserviço, hortifruti, açougue, etc. até se
transformarem na Bianchi no modelo atual. “Nos
preocupamos em oferecer aos clientes
principalmente um atendimento rápido e ágil. E toda
a nossa atenção com os produtos de nossa produção,
que são o nosso carro-chefe”, conta Vitor Hugo
Lengler, sobrinho e afilhado de Rozalino, que divide a
empresa com seus sócios Maria Elisabeth Bianchi,
Julio Cesar Bianchi e Maria Alice Bianchi, filhos do
fundador.
A variedade também chama atenção. Além da
tradicional padaria e confeitaria, há opções de
compras em diversos setores como hortifruti,

açougue com carnes muito selecionadas e bazar. Para
oferecer maior comodidade aos clientes, também foi
construído um estacionamento para os
consumidores.
Para quem prefere comprar on-line, a empresa
também possui e-commerce, com um site próprio
dedicado a este fim. Com pensamento sempre em
evolução, os gestores da Bianchi contam que têm
alguns projetos para o futuro, mas estão em análise e
dependerão das condições pós-pandemia.
“Reformamos todo a nossa estrutura de produção
para que possamos ganhar em escala e ganho de
produtividade”, destaca Vitor Hugo.
Segundo ele, a pandemia foi um grande desafio.
“Todos nós, de uma forma ou de outra, a enfrentamos
como foi possível, sendo criativos e nos adaptando.
Felizmente o nosso segmento foi ainda assim uns dos
que menos sofreu, embora só nós sabemos o esforço
que tivemos que fazer para superar momentos tão
difíceis”, conta. Em sua opinião, “é importante que
tiremos lições do que ocorreu, e quão frágil pode ser
um sistema, uma sociedade em que os verdadeiros
interesses coletivos possam ser utilizados para outros
fins que não os da coletividade. Fiquemos atentos!”.
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A RT I G O

Cinco anos depois
— Francisco Mário Oliveira - Engenheiro de Produção, Especialista em
Engenharia de Produção e Marketing.

“Não há vento favorável a quem não sabe onde deseja ir” Sêneca
Nos cursos que ministro, costumo solicitar aos
participantes, que ao se apresentarem dizendo o nome, a
empresa que trabalham e qual a atividade que exercem,
respondam também a seguinte pergunta: ”O que estarão
fazendo, profissionalmente, daqui a cinco anos”?
Sempre fico surpreso, que muitos dos presentes não têm
a mínima ideia ou nunca tinham pensado nisso. Ou seja, eles
não enxergam o seu futuro profissional e pior, não estão
tentando planejá-lo.

O que tem acontecido é a
insatisfação dos empresários
com signiﬁcativa parte da força
laboral e os colaboradores
insatisfeitos com a empresa.
Ambos têm suas razões, porém
estas constatações não
resolvem os problemas.
Por isso apresento algumas
sugestões, que talvez possam
ajudar a resolver o desacerto.

Ocorreu-me escrever este texto depois de escutar com
muita frequência queixas dos empresários sobre a dificuldade
de administrar os recursos humanos de suas empresas,
sendo esta situação mais frequente nos últimos dois anos.
Neste período, houve uma retração na oferta de
empregos, por razões já conhecidas, no entanto parece que
colaboradores e empregadores não melhoraram seu
relacionamento profissional, se assim podemos denominar
este fenômeno.
A rotatividade continuou alta, nas padarias e confeitarias
porém, sem querer exagerar, foi um segmento que
conseguiu sobreviver dentro da pandemia, tendo que se
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adaptar no entanto, ao novo momento que a crise sanitária
solicitava.
O que sabemos é que os colaboradores de uma
empresa são peças fundamentais de um sistema, assim
como os produtos e/ou serviços que a empresa disponibiliza
a seus clientes, com preços compatíveis ao mercado que a
empresa atua.
Vamos nos deter somente nas pessoas que atuam em
uma organização. O que tem acontecido com bastante
frequência é a insatisfação dos empresários com significativa
parte da força laboral e os colaboradores insatisfeitos com a
empresa. Falta comprometimento, falta reconhecimento,
salários e encargos são altos e as remunerações são
insuficientes. Empregadores e empregados, ambos têm suas
razões, porém estas constatações não resolvem os
problemas.
Por motivos óbvios, quem pode tentar mudar o atual
estado de coisas é o empresário e abaixo apresento algumas
sugestões, que embora não sendo dono da verdade,
entendo que talvez possa ajudar a resolver o desacerto.
1. Contrate uma consultoria de RH, liste os problemas de
pessoal que lhe afligem. Solicite um plano de trabalho de
pelo menos 3 meses, após contar suas dores e avalie os
resultados mês a mês. É importante definir bem o que está
incomodando.
2. Dedique um tempo para ouvir por não mais de meia
hora o que cada colaborador acha do trabalho e o que
pensa estar fazendo nos próximos cinco anos. Faça uma
escala para racionalizar o tempo despendido. Peça ajuda se
entender necessário, para melhor obter resultados.
3. Procure estimular aos membros da equipe o estudo
geral e treinamento específico, para melhor exercerem seu
trabalho.
4. Motive-os a planejar o futuro profissional, pois mesmo
que não permaneçam na empresa, poderão motivar-se e de
qualquer forma enquanto estiverem na mesma, irão olhar o
futuro de forma diferente.
Não existem fórmulas prontas, procure interagir com
colegas empresários com os quais tem mais afinidade.
Programe-se para participar as reuniões do Sindipan e
sempre sobrará um tempo para troca de ideias.
Pensem nisso, enquanto lhes desejo bons negócios.

www.Sindipanrs.com.br

A RT I G O

Justiça paulista afasta obrigatoriedade de
inscrição no CPOM e dever de retenção do ISS
— Rodrigo Pasquali - Advogado, graduado em Direito pela PUCRS e especialista em
Direito Tributário pela PUCRS/IET. Membro da Comissão Especial de Direito Tributário da OAB/RS
Assessor Tributário do Sindipan-RS

Em março de 2017, o STF decidiu, nos autos do RE
1.167.509, em repercussão geral (tema 1.020), que “é
incompatível com a Constituição Federal disposição
normativa a prever a obrigatoriedade de cadastro, em
órgão da Administração municipal, de prestador de
serviços não estabelecido no território do Município e
imposição ao tomador da retenção do Imposto Sobre
Serviços – ISS quando descumprida a obrigação
acessória.”.
Todavia, não obstante a decisão do STF, inúmeros
Municípios seguem opondo aos Contribuintes a
obrigatoriedade de inscrição em Cadastros de
Prestadores de Outros Municípios, sob pena de os
tomadores serem compelidos a efetuar retenção de ISS
sobre o valor das notas fiscais emitidas.
De acordo com o advogado tributarista do
SINDIPAN/RS, Rodrigo Pasquali, a conduta destes
Municípios, em especial do Município de São Paulo (que

foi parte no RE 1.167.509), é absolutamente
inconstitucional.
Foi justamente a partir deste entendimento que,
recentemente, o advogado, procurado por empresa
gaúcha que presta serviços a tomadores estabelecidos no
Município de São Paulo/SP, ajuizou Mandado de
Segurança, distribuído à 7ª Vara de Fazenda Pública do
Foro Central - Fazenda de São Paulo/SP
Com fundamento no julgamento do Tema 1.020, a
empresa gaúcha teve deferida tutela de evidência para
fins de "determinar o afastamento da necessidade de
realização de cadastro da impetrante perante o CPOM do
Município de São Paulo e a dispensa de retenção do ISS
seus tomadores de serviço".
A decisão serve de importante precedente para outras
empresas que enfrentam a mesma situação e foi
veiculada no CONJUR (íntegra da notícia em:
www.conjur.com.br/2021-nov-16/liminar-dispensaempresa-inscricao-cpom-prefeitura-sp).
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MERCADO

Inovação rima com técnico em paniﬁcação
Muito se tem falado em inovação. Durante o Seminário de
Inovação A&B (ver https://youtu.be/RQ5AQdWsfpA), realizado pelo
grupo Conexão A&B do Sebrae, com apoio do Sindipan-RS e do IFRS,
podemos perceber que para inovar, dentre outras coisas, é preciso ter
uma equipe preparada e qualificada para pensar a inovação. E, é
justamente nesta área de atuação que a presença do Técnico em
Panificação, se encaixa com perfeição.
De uma maneira geral o Técnico em Panificação é um profissional
de nível médio que é capaz de planejar, supervisionar e executar as
operações dos processos produtivos e administrativos, bem como
coordenar a equipe de colaboradores, tendo como objetivo atender as
necessidades do mercado, através de seus conhecimentos práticos e
teóricos, nas atividades da padaria e confeitaria seguindo os padrões
de qualidade, segurança, higiene e preservação ambiental.
O Técnico em Panificação tem conhecimentos para manusear e
ser treinado no uso de máquinas e equipamentos; interpretar manuais,
laudos e informações técnicas de produtos e equipamentos; fazer
planilhas utilizando ferramentas computacionais; acompanhar
inspeções de autoridades sanitárias; fazer análise de perigos e pontos
críticos de controle dentro da empresa; fazer cálculos observando o
balanceamento das formulações; escrever fichas técnicas, enfim, é um
profissional preparado para participar ativamente na atualização do
setor de alimentação.
Muitos colaboradores e empresários não entendem muito bem a
diferença entre um Curso Técnico em Panificação e um Curso de
Capacitação em Panificação e o que acrescenta no currículo
profissional. Apesar da importância dos dois, a diferença entre eles é
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grande. Passando pela carga horária, pelo conteúdo programático, pelos
objetivos e chegando ao perfil do egresso.
O Curso Técnico em Panificação tem formação de 960 horas
(800h teórico-práticas + estágio de 160 h) sendo reconhecido e
registrado junto ao MEC, onde o egresso recebe um diploma que
permite atuar em vários segmentos e funções técnicas. É necessário ter
concluído o Ensino Médio. Isso faz com que o grau de conhecimentos
iniciais dos estudantes parta de um patamar acima da média do
mercado. Os conhecimentos teóricos nas áreas de bioquímica, nutrição,
segurança do trabalho, boas práticas e a preparação de formulações de
panificação e confeitaria apresentados no curso, permitem a proposição
de soluções para a resolução dos principais problemas do setor.
Já o Curso de Capacitação em Panificação, tem formação de 80
horas, geralmente requer o ensino fundamental incompleto como requisito
e tem como objetivo qualificar o aluno a manusear diferentes tipos de
massas, reproduzindo na área da produção vários tipos de produtos.
Resumindo, num Curso de Capacitação em Panificação o objetivo
é “aprender a fazer” e, no Curso Técnico em Panificação, o objetivo é
“aprender a resolver demandas da produção e inovar”. Isso só é
possível aplicando os conhecimentos práticos e teóricos, para entender
os processos e aplicar na resolução de problemas. Por isso, o Técnico
em Panificação rima com Inovação. Sua formação permite que ele
esteja atento as inovações que se apresentam todo dia ao setor de
panificação, bem como, saiba trabalhar em equipes multidisciplinares,
ponto chave para desenvolver soluções inovadoras integradas.
Odoaldo Ivo Rochefort Neto, Doutor em Química, Professor do Curso
Técnico em Panificação do IFRS Campus Porto Alegre

A RT I G O

Portaria
Nº 763/2021
Fiambrerias
No último informativo do ano,
entendi ser importante comentar a
nova portaria que regulamenta as boas
práticas na manipulação e
comercialização de alimentos para as
fiambrerias, em vigor desde 5/11/2021,
no Estado do Rio Grande do Sul.
Os dois artigos dizem respeito às
empresas que possuem sala de
manipulação refrigerada e que podem
comercializar seus produtos em balcão
de autosserviço!
1) Artigo 6°: Garantir, no mínimo, os
controles sanitários abaixo:
I - Procedência das matérias-primas:
Todos os produtos de origem animal
devem possuir registro no órgão
sanitário competente da Agricultura. A
comprovação será através da
apresentação de notas ou outros
documentos fiscais, bem como a
apresentação dos rótulos com o
carimbo. Lacres e sinais de inspeção,
também contribuem para garantir a
rastreabilidade.
II - Temperatura do ambiente:
Para realizar o fracionamento,
embalagem e rotulagem na ausência do
cliente, isto é, para comercialização em
balcões de autosserviço, devem possuir

— Cristina Farah Seraﬁni
Engenheira Química Pós-graduada
em Tecnologia de Alimentos
Mestre em Engenharia
(51) 99277.2252 / cristina@cristinaseraﬁni.com.br

área de manipulação própria para a
atividade e estar climatizada na
temperatura máxima de 16°C.
III - Temperatura dos produtos:
A temperatura dos alimentos é
fundamental para a segurança sanitária.
O estabelecimento deverá monitorar,
com registro, nas etapas de
recebimento, fracionamento,
embalagem, rotulagem, armazenamento
e comercialização seguindo, sempre, as
orientações do fabricante. Estas devem
estar impressas no rótulo da matéria
prima.
IV - Higienização das instalações, dos
equipamentos, dos móveis e dos
utensílios:
A limpeza e a desinfecção devem
ser garantidas! Para tal, deve ser
elaborada a instrução de trabalho. Para
sua elaboração, devem ser respondidas
as seguintes perguntas: O que limpar?
Quando? Como? Produtos usados?
Quem realizará? Após descrito, deve
ser construída a planilha para registro
das limpezas programadas. Após o
material estar pronto, implementar
efetivamente todos os processos.
Lembrar que todos os colaboradores
devem ser capacitados, com registro,
sobre os processos de higienização,

objetivando a correta retirada dos
resíduos e a eliminação dos
microrganismos.
V - Controle da potabilidade da água:
A água utilizada para higienização
das mãos, dos equipamentos, dos
utensílios, dos móveis e da estrutura
física, devem estar livre de
contaminação física, química ou
microbiológica, segundo a Portaria
GM/MS n°888/2021. Em caso de
existência de reservatório, a
higienização deve ser realizada por
empresa terceirizada, semestralmente.
Não havendo, deverá ter
procedimento, descrito, que garanta a
potabilidade da água em caso de falta
de abastecimento.
VI - Higiene e saúde dos
manipuladores:
A saúde e a higiene dos
colaboradores deverão seguir todas as
orientações contidas na Portaria
Estadual do RS, n°78/09 bem como na
RDC216/2004, em âmbito nacional. O
objetivo destes regramentos é reduzir
o impacto da saúde e da conduta dos
colaboradores na manipulação dos
alimentos.
VII - Controle integrado de vetores e
pragas urbanas:
Quanto ao controle de pragas, o
estabelecimento deve estabelecer uma
sistemática para todas as áreas da
empresa e às áreas circunvizinhas,
visando assegurar um controle
integrado de pragas eficiente,
prevenindo a contaminação dos
ingredientes, matérias-primas e
produtos acabados e evitar a
proliferação de pragas nas instalações
da Empresa. As diretrizes estão
contempladas em legislações próprias:
Portaria nº 321, de 08/08/1997 e na
Resolução nº 52/10/2009, bem como
na Portaria Estadual, RS, 78/09 e a
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federal, RDC216/2004.
Aproveito para relembrar que o
trabalho das empresas terceirizadas
somente terão resultado positivo se a
empresa, concomitante ao acima
descrito, trabalhar efetivamente a
higienização, o armazenamento dos
alimentos, o fechamento das barreiras
físicas e o correto manejo dos resíduos.
Todos os requisitos acima citados
devem ser descritos, implementados e
monitorados.
2) Artigo 15°: Os produtos
fracionados, embalados e rotulados na
ausência do cliente e prontos para
oferta em balcões de autosserviço
devem ser embalados e rotulados
imediatamente após o fracionamento
ou moagem, devendo ser identificados
com a etiqueta de rotulagem contendo,
no mínimo, as seguintes informações:
I - Denominação de venda do alimento:
Descrever o “nome” do produto que
está sendo vendido, exemplo: queijo
mussarela
II - Dados do estabelecimento de
origem (fornecedor: número do serviço
de inspeção, razão social e CNPJ da
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indústria de origem):
Na etiqueta, transcrever os dados
do fornecedor da matéria prima. Os
dados estão descritos no rótulo do
produto que está sendo
fatiado/manipulado.
III - Dados do embalador (razão social e
CNPJ):
Neste campo, descrever os dados
da sua empresa, a responsável pelo
processamento da matéria prima.
IV - Lote, estabelecido pelo embalador:
Em seu processo de fatiamento
deverá implementar as rotinas de
rastreabilidade, com registro em
planilha. Na etiqueta do produto que
será vendido no autosserviço,
descrever o número do lote gerado. O
objetivo é garantir que seja possível
identificar de onde foi comprado o
produto comercializado, em caso de
surto alimentar. Outra possibilidade é
transcrever, integralmente, as
informações da origem, no rótulo. O
importante e fundamental, é que se
consiga identificar a origem da matéria
prima.
V - Data da manipulação e VI - Prazo

de validade:
Imprimir no rótulo o dia do
fatiamento e a nova validade,
lembrando que sempre deverá ser
igual ou inferior ao prazo de validade
dos produtos originais (matériasprimas).
VII - Contém glúten ou não contém
glúten, conforme legislação vigente.
Descrever nas etiquetas as
informações sobre alergênicos,
segundo as legislações próprias:
Regulamento Técnico sobre
Rotulagem Nutricional de Alimentos
Embalados (RDC 360/03) e
Regulamento Técnico de Porções de
Alimentos Embalados para Fins de
Rotulagem Nutricional (RDC 359/03).
Nos próximos informativos, em
2022, irei comentar outros artigos
importantes desta nova portaria. Vale
lembrar que esta revogou a anterior,
de número 749/2019.

Aproveito para desejar Boas Festas
e Feliz 2022 para todos nós!

A RT I G O

Espaço Eco-Friendly
— Arquitetos Nonóca e Júlio - Diógenes Arquitetos | Escritório de Arquitetura
Mais de 30 anos de experiência no mercado sendo 15 anos na área de paniﬁcação

Com o aumento de acesso à informação
e mecanismos sustentáveis, hoje temos
disponíveis diversos meios para tornar
nossos ambientes “eco-friendly”. Ser
sustentável é ter o entendimento de tantos
recursos naturais que temos ao nosso
dispor. A necessidade da adaptação a essa
tendência mundial é fundamental, pois
geramos economia para o estabelecimento,
fidelizamos mais clientes que se identificam
com a causa, impulsionamos os lucros do
comércio e também ajudamos nosso planeta
e gerações futuras.
Hoje, um comércio que adota essas
medidas e práticas sustentáveis colhe muitos
benefícios internos: funcionários mais
satisfeitos e motivados e, consequentemente, mais produtivos. A separação correta do
lixo é uma oportunidade de parceria com
cooperativas de reciclagem e descarte.
Reutilização da água da chuva para limpezas
gerais e bacias sanitárias. Uma estratégia
que vem sendo utilizada é a pré-pesagem,
uma maneira de aumentar a lucratividade,
pois evita o desperdício, padroniza as
receitas e reduz o tempo de preparo.
Padarias que ainda não conhecem esse tipo
de preparação devem começar a planejar a
adoção desse sistema o quanto antes, pois
os resultados já são confirmados.
Um dos meios de transformar seu
espaço em “eco-friendly” é o investimento
em painéis fotovoltaicos, eles auxiliam na
redução do uso de energia. Invés das sacolas
plásticas disponibilize sacolas biodegradáveis
ou sacolas retornáveis, utilizar embalagens
feitas de materiais orgânicos também é uma
ótima opção. Um espaço para área verde
pode ser feito com garrafas pet com mudas
de plantas, é uma forma de manter a
temperatura interna confortável e reduz o
uso de condicionamento.
Uma panificadora sustentável necessita
criar hábitos de sustentabilidade no seu dia
a dia. Fazem-se necessárias adaptações nos
prédios existentes e conferência na
estrutura, verificar se não existe vazamento
de água, instalações perigosas ou mal feitas,
substituição de lâmpadas fluorescentes por
modelos de LED, instalação de sensores de

Ser sustentável é ter o
entendimento de tantos
recursos naturais que
temos ao nosso dispor.
A necessidade da adaptação
a essa tendência mundial
é fundamental.
Aldeia do Bispo – São Paulo

Officina Padaria Artesanal – São Paulo

presença em áreas com pouca circulação,
instalar torneiras temporizadas e inserir
reguladores de pressão nos vasos sanitários,
são medidas que nos trazem grande
economia.
Conforme a Lei 14.016, é permitida a
doação de produtos excedentes perecíveis
para consumo, essa lei nos ajuda a evitar o
desperdício e contribuir com causas
solidarias. Promover campanhas estacionais
das frutas da estação. Essas são grandes
ideias para seu empreendimento motivar a
comunidade e se tornar referência na
localidade, proporcionando e influenciando
os moradores da região com hábitos
solidários.
Nomear-se como uma empresa que
opta e prioriza a sustentabilidade atrairá
mais clientes e consumidores, além de obter

Padaria Brasileira – São Paulo

grandes lucros. Henrique Afonso, diretor
geral da rede Padaria Brasileira, afirma que “a
sustentabilidade vai além de certificações,
está incorporado no propósito de sua marca
e será o futuro da gastronomia”. Aquelas
panificadoras comprometidas com as práticas
sustentáveis irão servir de exemplo e
influenciar tanto o hábito dos clientes quanto
de outras empresas.
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A RT I G O

A pandemia conﬁrmou que
a estabilidade não existe
— Por Helena Gil Klein, Advogada (OAB-RS 108.819)
Especialista em Direito Público; Pós-graduanda em Direito de Família e Sucessões
pela Fundação Escola Superior do Ministério Público – FMP, endereço eletrônico: helenaklein.adv@gmail.com

Para aqueles que ainda não tinham
se convencido de que a estabilidade é
uma verdadeira utopia, a pandemia veio
para trazer essa clareza. Flávio Augusto,
empresário fundador da Wise Up, tem
uma reflexão que eu adoro. Desde
muito antes da pandemia, era
categórico ao afirmar que: a
estabilidade nada mais é do que uma
ilusão da inércia, ele diz que ou estamos
subindo ou estamos caindo. Explico: ou
o seu jardim está lindo porque você o
cuidou ou ele está em processo de

O planejamento
da sucessão,
além de ser de
extrema
importância
no sentido
organizacional
da empresa, visa
garantir a sua
longevidade.

destruição porque você o negligenciou.
Uso essa referência para falar sobre
os reflexos jurídicos, em especial no
âmbito do Direito das Sucessões, que a
pandemia e a sua percepção de
instabilidade trouxeram aos nossos
comportamentos sociais referentes à
transmissão causa mortis. Exemplo
disso são os dados do Conselho
Notarial do Brasil, uma comparação
entre os meses de abril e junho de
2020, demonstra aumento médio no
país de 134% no número de
testamentos realizados em cartório de
10
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notas.
No entanto, as discussões acerca da
necessidade de um olhar atento à
transmissão de direitos à sucessão – se
durante a vida (inter vivos) ou após a
morte (causa mortis) - que melhor se
adequa à estrutura familiar de cada um
de nós, precedem a pandemia.
Embora falar sobre o Direito
Sucessório seja uma questão delicada,
visto que no entendimento de algumas
pessoas seria encarar a própria morte, o
planejamento da sucessão,
especialmente quando falamos de
negócios familiares, além de ser de
extrema importância no sentido
organizacional da empresa, visa garantir
a sua longevidade.
Estima-se que 86% das Empresas
no Brasil, são Empresas Familiares.
Segundo pesquisa realizada em 2018
pela PwC (Price Water House Cooper)
e IBGC (Instituto Brasileiro de
Governança Corporativa), das 279
empresas brasileiras que participaram
da pesquisa, 72,4% afirmaram não
terem um plano de sucessão para
cargos-chaves.
Segundo o especialista Frank Koji
Migiyama, sócio da FKConsulting.PRO,
os dados nos dão uma visão das
oportunidades de melhorias e desafios
que as empresas familiares enfrentam a
cada geração. O dinamismo dos
negócios aliado às evoluções, inovações
e mudanças comportamentais da
sociedade, são variáveis cruciais a
serem monitoradas na atualidade. Essas
modificações devem ser analisadas
estrategicamente, a fim de se estruturar
a governança corporativa e sucessória,
com o intuito de causar um menor
impacto quando da abertura da
sucessão.
O falecimento sem um plano de
sucessão estruturado pode, além de ser
prejudicial, ser fatal a uma empresa.
Roberto Civita, dono do Grupo Abril, o

rei das bancas do Brasil, que só no ano
de 2010 arrecadou 1 bilhão de reais de
receita de publicidade on e off-line e
vendeu mais de 190 milhões de
exemplares de revistas, morreu em
maio de 2013 e, consigo, levou seu
legado. Cláudia Giudice, diretora
superintendente da Abril, com 23 anos
de empresa e que acompanhou a
editora do auge à crise, escreveu em
texto publicado no folha.uol: “Todo
mundo sabia que a crise do modelo de
negócio era inexorável. Todo mundo
sabia que os herdeiros entendiam a
atividade como um fardo chato e
pesado.”.
Todo mundo sabia e ninguém se
planejou para a morte do dono. Todo
mundo sabia da crise do modelo de
negócio. Mas, ainda assim, uma
empresa de tamanha grandiosidade,
pediu a recuperação judicial por causa
de uma dívida de 1,6 bilhão de reais. 90
milhões de reais só de dívidas
trabalhistas. Todo mundo sabia. Em
2018, o Grupo Abril foi vendido por 100
mil reais.
A estabilidade não existe. Os
modelos de negócios se modificam. Os
donos das Empresas morrem. As
famílias que ontem se davam bem, hoje
brigam em virtude de poder e dinheiro.
A economia entra em crise. Uma nova
doença surge e se dissemina
mundialmente. E nós? Nós devemos
aprender, planejar e nos adaptar a
situações que não podemos prever.
FERNANDES, Eduardo. Segundo pesquisa, 44%
das empresas familiares do mundo não têm plano de
sucessão, 2019.
https://fkconsulting.pro/2019/10/23/sucessaogovernanca-fkconsulting/?gclid=Cj0KCQjwm9yJBhDTARIsABKIcGak
loPHima0nH0lwRwFjZvZDjw5aEHhGen5h3Engjy4Kd
aefxO63JUaAj09EALw_wcB
GIUDICE, Claudia. Um depoimento de quem
viveu a Abril de alto a baixo, do auge da editora à
crise que o publisher anteviu e não pôde evitar, 2018.
https://piaui.folha.uol.com.br/o-aviso-de-civita/

I N ST I T U C I O N A L

Projeto de capacitação realizado em
parceria entre Sindipan-RS e Sebrae
Novidades são resultado do Planejamento
Estratégico da entidade, que busca oferecer
ainda mais auxílio no dia a dia das empresas.
Chegamos ao final de 2021 e, com ele, o término do
projeto que envolveu 10 empresas associadas do
Sindipan-RS em um projeto de capacitação
organizacional.
"O projeto foi uma retomada histórica pra mim. Já
atuei com o Sindipan-RS e, mesmo que não
estivéssemos nos mesmos projetos, sempre mantivemos
contato. Na primeira oportunidade que vi de integrá-los
novamente aos projetos Sebrae, me reuni com a
presidente do Sindipan-RS pra passar informações sobre
isso e deu certo", ressalta a gestora do Sebrae, Francine
Oliveira Danigno.
Foram dois anos de parceria. Em 2020, resgatamos
as atividades em conjunto e focamos nas melhorias em
relação ao cliente. Já em 2021, a proposta foi fazer um
olhar para a gestão do negócio.
Os empresários participaram de consultorias de
indicadores de desempenho, finanças, modelagem de
negócio, marketing digital e avaliação de delivery, redes

sociais e atendimento presencial.
Foram muitas horas de consultorias e melhorias,
todas elas dedicadas a entregar o melhor aos clientes
das padarias.
O ciclo do projeto se encerra no final de dezembro,
mas fica a certeza de dever cumprido pela parceria
entre as duas organizações. Que venha 2022, trazendo
mais clientes e novas oportunidades!

Sindipan-RS representado na
Reunião da Diretoria ABIP
A Associação Brasileira da Indústria de Panificação e
Confeitaria - ABIP, realizou a sua 1ª Reunião Presencial da
Diretoria Abip Gestão 2020-2023, seguindo todos os
protocolos sanitários.
O encontro aconteceu entre os dias 24 a 27 de
novembro, no Hotel Deville Prime, em Salvador/BA. Na
oportunidade, foram analisadas a reforma estatutária da
entidade e sua constituição. O encontro contou com a
presença de diretores e associados da ABIP. O SindipanRS estava representado pela Presidente Carla Carnevali
Gomes e os Diretores Maria Conceição Denisiuk e Edson
Carboni.
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