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Ricardo Giestas 
Tristão

R icardo Giestas Tristão, 
empresário falecido 
precocemente, aos 58 

anos de idade, deixa uma lacu-
na no mercado de café, pois o 
Grupo Tristão faz parte de um 
seleto círculo de empresas que 
ajudou a contar a história da 
cafeicultura no Brasil.

Ricardo era o responsável 
pela divisão internacional do 
Grupo Tristão, que, na década 
de 70, decidiu internacionali-
zar os negócios, como estra-
tégia para se aproximar dos 
clientes finais, sobretudo os 
europeus, grandes importado-
res de café verde.

Nascido no Rio de Janei-
ro, no ano de 1959, mudou-se, 
ainda menino, para Vitória, no 
Espírito Santo, onde estão fin-
cadas suas raízes familiares.

Educado para tocar os ne-
gócios da família, juntamente 
com seus três irmãos, Ronal-
do, Sérgio e Patrícia, Ricardo 
cursou ciências econômicas na 

Pontifícia Universidade Cató-
lica do Rio de Janeiro.

Aluno aplicado, para aper-
feiçoar o inglês e ter do mundo 
uma visão mais ampla, ainda 
durante o curso de graduação, 
passou uma longa tempora-
da de dois anos na Inglaterra, 
onde se preparou para o in-
gresso na vida profissional.

Assim, em 1978, aos 19 
anos, seguindo a tradição da 
família de ter o trabalho como 
verdadeiro preceito, iniciou 
sua carreira profissional nas 
Empresas Tristão, tendo tido 
seu primeiro emprego na Tri-
plik Corretora de Valores e 
Câmbio, que integrava o gru-

In Memoriam

20 Anos da Tristão Internacional, 1998 
Equipe da Tristão Internacional; ao centro, 
Ricardo e Ronaldo Tristão
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po empresarial. Mandava essa 
mesma tradição que a carreira 
começasse de baixo, para evi-
tar “a sina do tatu, que começa 
de cima e cava buraco”, como 
diz a sabedoria popular.

Ainda nos tempos da fa-
culdade, conheceu e namo-
rou Laura Vivacqua Carneiro, 
também economista graduada 
pela PUC do Rio de Janeiro, 
capixaba de nascimento, com 
quem se casou, em 1984, e de 
quem foi inseparável compa-
nheiro ao longo dos últimos 
34 anos. 

Dessa união, vieram três fi-
lhos – Victor, Daniel e Bianca. 

Os primeiros anos do ca-
samento foram vividos no Rio 
de Janeiro, mas, em 1987, Ri-
cardo aceita o desafio de seu 
pai, Jônice Tristão, e se muda 
com a família para Londres, 
onde, junto com o irmão, Ro-
naldo, assume o controle da 
Tristão Internacional, empre-

sa de café sediada no coração 
de Londres, na Berners Street, 
quase em frente à Organização 
Internacional do Café. A em-
presa, com sede na Inglaterra, 
tem filiais em Nova York, nos 
Estados Unidos, e na Ilha de 
Man, no Mar da Irlanda. 

Sob o controle de Ronaldo 
e Ricardo, em 1998, a Tris-
tão United Kingdom – úni-
ca trading brasileira de café 
operando em solo europeu – 
comemora seu vigésimo ani-
versário, consolidando, ainda 
mais, o sucesso empresarial e 

Bodas de Diamante de Ilza e Jônice Tristão, em Pedra Azul, em maio de 2014

Homenagem da Confederação Nacional das Indústrias ao empresário Jônice Tristão – Dezembro de 2017 
Da esquerda para a direita: Sérgio Tristão, Ronaldo Tristão, Ilza e Jônice Tristão, Patrícia Tristão e Ricardo Tristão
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a posição de destaque no mer-
cado internacional do café. 

Após quase 20 anos de 
uma sociedade próspera, Ro-
naldo, que presidiu a Tristão 
Internacional até 2004, decide 
voltar ao Brasil para expandir 
e diversificar os negócios da 
família, e Ricardo passa a con-
duzir sozinho as operações in-
ternacionais de café, época em 
que adquire o controle acioná-
rio da empresa. 

Hoje, o Grupo Tristão 
Internacional, liderado por 
Ricardo até o fim de 2017, é 
constituído por uma equipe 
de empresas dedicadas a ofe-
recer soluções para embar-
que, financiamento, logística, 
importação e entrega de café 
verde e solúvel para clientes 
e parceiros ao redor do mun-
do. A operação comercial lida 
especialmente com fornece-
dores das principais regiões 
produtoras de café no mundo, 
incluindo o Brasil, o Vietnã e a 
América Central, abrangendo 
grandes, médios e pequenos 

Cafezais das Montanhas do Espírito Santo, 2015 
Na foto: Ricardo e Victor Tristão

20 Anos da Tristão Internacional, 1998 
Da esquerda para a direita: Ian Smaldon, Ricardo Tristão, João Paulo Carollo e 
Ronaldo Tristão, então diretores da Tristão UK e da Tristão Trading NY

CoffeeDinner, Londres, 2016 Da esquerda para a direita: Ricardo, Laura, Daniel,Bianca e Victor Tristão
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exportadores. A qualidade de 
todos os embarques é estrita-
mente analisada e controla-
da por representantes locais, 
oferecendo, assim, a todos os 
clientes e parceiros a garantia 
de qualidade e confiabilidade, 
sinônimos da excelência da 
marca Tristão. Essa estrutura 
operacional obrigava Ricar-
do a, sistematicamente, viajar 
para esses mercados, visitando 
seus fornecedores e acompa-
nhando a evolução e a eficiên-
cia da cafeicultura de cada um 
deles.

O empresário conduzia, 
também, outras duas empresas 
da família, a Tristão Trading 
Panamá e a Tristão Services, 
sediadas na Ilha de Man, que, 
além dos negócios de café, 
cuidam dos investimentos fi-
nanceiros do Grupo Tristão. 

Além da vida profissional 
intensa, Ricardo sempre foi 
um grande apreciador da mú-
sica, adorava teatro, literatura, 

cinema... gostava dos bons vi-
nhos e da boa mesa, especial-
mente se fosse compartilhada 
com a família e os amigos, a 
quem recebia habitualmente, 
em sua residência. 

Por prazer e por disciplina, 
Ricardo sempre foi adepto da 
prática de esportes; amava o 
tênis, nadava regularmente e 
todos os anos esquiava com a 
esposa e os filhos em Courche-
vel, na França. 

Nenhum compromisso pro-
fissional, entretanto, jamais o 
impediu de, ao longo dos 30 
anos que residiu em Londres, 
voltar ao Brasil e partilhar 
com a família as festas de fim 
de ano, em Guarapari, no Es-
pírito Santo, na casa de seus 
pais, Ilza e Jônice. 

Aos filhos, deixou um le-
gado de trabalho, integridade, 
competência, lealdade e ho-
nestidade, em meio a um mun-
do de valores tão relativizados. 

Bodas de Diamante de Ilza e Jônice Tristão, em Pedra Azul, em maio de 2014 
Da esquerda para a direita: Sérgio Tristão, Jônice Tristão, Ricardo Tristão e Ronaldo Tristão

Homenagem da NationalCoffeeAssociation, USA 2015 
Victor e Ricardo Tristão
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E é com base nesse legado que, 
as empresas da Inglaterra e dos 
Estados Unidos serão, agora, 
sucedidas por Victor e Daniel, 
a quarta geração dos Tristão. 

Bianca, a filha mais nova, 
atua, com muita competência 
e compromisso, como execu-
tiva no mercado imobiliário, 
em Londres, seguindo, fiel, as 
mesmas tradições e preceitos 
que sempre conduziram os ne-
gócios de sua família.

Apesar da perda inestimá-
vel de Ricardo, o processo de 
sucessão nas Empresas Tristão, 
que começou no fim da década 
de 80, estruturado por Jônice 
Tristão, hoje com 88 anos, e 
ainda à frente do Conselho de 
Administração, se dá de forma 
natural. Victor, o primogênito, 
nos últimos anos, já conduzia, 
ao lado do pai, os negócios na 
Europa. Daniel deixa uma car-

reira de sucesso no mercado fi-
nanceiro londrino para assumir 
as empresas ao lado do irmão, 
tendo,certamente, muito com o 
que contribuir, já que o merca-
do de café tem cada vez mais 
similitudes com o mercado 
financeiro. Assim, estão am-
bos preparados para enfrentar 
a sucessão com serenidade e 
competência, olhos no futuro e 
raízes no passado. 

A Casa Misael, berço das 
Empresas Tristão, até hoje, 
ilumina as novas gerações da 
família e os exemplos de co-
ragem, deixados pelo seu fun-
dador, José Ribeiro Tristão, e 
de empreendedorismo, de seu 
patriarca, Jônice Tristão, inspi-
ram e orientam o crescimento 
e a consolidação desse gru-
po empresarial, funcionando 
como pilares para a construção 
desse futuro que alia moderni-
dade e tradição.

Bodas de Diamante de Ilza e Jônice Tristão, em Pedra Azul, 
em maio de 2014 
Na foto: Laura e Ricardo Tristão

70 Anos das Empresas Tristão, 2005 
Da esquerda para a direita: Patrícia, Ricardo, Jônice, Sérgio e Ronaldo Tristão, com quadro da Casa Misael, berço das 
Empresas Tristão, ao fundo 


