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Estãoabertas as inscrições
paraocursodepós-graduação
latosensu emNegociações
Econômicas Internacionais,
partedoProgramadePós-Gra-
duaçãoemRelações Interna-
cionais organizadopelaUnesp,
UnicampePUC.Ocursodura
oitomeseseaborda temas co-
moRelações Internacionais
Contemporâneasea atuação
daOMC.Asaulas serão realiza-
donasededaUnesp,naAlame-
daSantos, n.º 47.As inscrições
vãoaté24demarço.Mais infor-
mações: (11) 3101-0027

AFord nomeouAntonioBaltar
parao cargode gerente nacio-
nal deMarketing, emsubstitui-
çãoa LuisSalem, que assumiu
cargonamatriz da empresa,
nosEstadosUnidos. Baltar
será responsável pela coorde-
naçãodas ações e campanhas
publicitárias, desenvolvidas
pela JWT.Odesafio deBaltar
será continuar o trabalhode
reestruturaçãodamarca Ford,
iniciado em2001. Sob sua res-
ponsabilidade estão as áreas
deProduto, Comunicação de
Marketing eVarejo.

Novopresidente
assumecargoemabril

Moisés Bucci será o novo pre-
sidente da empresa de auto-
peças TRWAutomotive para
a América do Sul a partir de
abril. Ele vai substituir Mar-
cos Zion de Almeida, que se
aposenta após 36 anos de
dedicação à companhia. Buc-
ci ocupava a diretoria da Divi-
são de Chassis da América do
Sul, e percorreu uma trajetó-
ria de sucesso dentro da
Freios Varga, onde ingressou
em 1974, e da Lucas Varity,
empresa posteriormente ad-
quirida pela TRW.

Aboaconduçãode
equipeéfundamental
Umnovo títulodaSérieGestão
dePessoas, da FGVEditora
(www.editora.fgv.br), umacole-
ção coordenadapelaprofesso-
raSylviaConstant Vergara.Os
livros têmnascidonos cursos
de educaçãoda FundaçãoGe-
túlioVargas.Osquatro autores
deDesenvolvimentodeEqui-
pes (156págs., R$ 18,00), Ana
MariaViegasReis, HelenaTo-
net, Luiz CarlosBecker Jr. e
Maria EugêniaBelczakCosta,
são tambémprofessores.O
livromostra a importância da
gestãodepessoaspara o su-
cessoda empresa.

REGRASEFÓRUNSDEDEBATEAJUDAMNAGESTÃO

Giro

Pós-graduaçãona
áreainternacional

Trocadecomandona
áreadeMarketing

Herdeirossepreparampara
assumiropapeldeacionistas

●Emocional:Umadas grandes
dificuldades das empresas familia-
res é normatizar procedimentos
que antes eram feitos de forma
informal e emocional. Para espe-
cialistas, é preciso definir bemo
planejamento financeiro e as re-
gras que valempara a companhia.

●Conselho:Umaestratégia utiliza-
da por herdeiros demuitas empre-
sas familiares émanter umconse-
lho de acionistas formado pelos
parentes. Este conselho serve co-

mo fórumde discussão edepositá-
rio das políticas, estratégias e valo-
res que a família não quer perder
e que sempre serão repassados
para a gestão.

●Gestão: Fica a critério de cada
empresa se os parentes poderão
ou não assumir cargos executivos.
Se a opção for permitir herdeiros
na gestão, omais aconselhado é
criar normas, comoexperiência
emoutros negócios, cursos e do-
mínio de outras línguas.

CARREIRAS

PROFISSIONALIZAÇÃO-PriscillaMello,herdeiradaSamello: família foi treinadaparasairdoscargosexecutivosdaempresa

Empresas familiares investem na educação para diminuir conflitos e perpetuar o negócio

‘Líderestêmdesabertransitarporváriasculturas’

TRW

Marina Faleiros

Herdeira da Samello, um dos
maiores fabricantes de sapatos
doBrasil,PriscillaMelloviusua
família passar por um intenso
período de transição nos últi-
mos quatro anos. No total, 14
pessoas da sua família ocupa-
vamcargosnaempresa,masde-
pois de muito debate todos fo-
ramafastadosdoscargosdireti-
vosesepreparamparaassumir
seu papel como acionistas.
O movimento da família

Mello não é exceção.Hoje,mui-
tosherdeirosdeempresasfami-
liares estãopreocupados coma
perpetuaçãodeseusnegócios e
realizam fóruns internos para
determinardequeformaafamí-
lia deve atuar na empresa. “A
família não escolhe se quer ou
não, ela tem de ser acionista da
empresa e precisa se preparar
para isso”, diz Eduardo Najjar,
coordenador do núcleo de Em-
presas Familiares da ESPM
(Escola Superior de Propagan-
da eMarketing).
Na Samello, por exemplo, o

processo de migração dos her-
deirosdegestoresparaacionis-
tasfoibemestruturado.Primei-
ro, os herdeiros tiveram apoio
psicológico. “Procuramos com
isso encontrar um objetivo co-
mum e matar o mito do meu
avô, que comandou a empresa
por 45 anos. Quando ele fale-
ceu, perdemos a referência e
até osmais velhos ficaram sem
saberoque fazer”, dizPatrícia.
Depoisdisso,passou-separa

um planejamento estratégico,
no qual os herdeiros aponta-
ram que não se sentiam prepa-
rados ainda para serem bons
acionistas. “Então fizemos um
MBAna empresa focado no te-
ma e contratamos um media-
dor para fazer o processo de
transiçãodegestão,quenosaju-
dou a tocar em pontos delica-
dos e debater assuntos que an-
testinhammuitacargaemocio-
nal envolvida.”
SegundoPriscilla,aajudaex-

terna foi essencial para que a
empresa passasse por uma
transição semdesgastes.Do la-
do familiar, os ganhos também
foram grandes, com a criação
deumconselhodeacionistasfa-
miliares: “Aexperiência foi fan-

tásticaporqueabriunovoshori-
zontes para todos, que antes,
por laços afetivos, não se via.
Agora estamosmuitomais vol-
tados para o resultado e temos
conversas transparentes.”
O mesmo aconteceu com a

Nova América, empresa do se-

tor de agronegócio que detém
marcasconhecidas,comooaçú-
car União. Lá, a preocupação
com a profissionalização e a
conscientização de herdeiros
de seu papel como acionistas
apareceu na passagem da se-
gunda para a terceira geração.

“Quando o negócio da família
crescemuitoéprecisoracionali-
zar e blindar a empresa para
que ela não sofra com questões
menoresepessoais”,dizRober-
to Rezende Barbosa, presiden-
te e herdeiro da empresa.
Nacompanhia, foicriadoum

código familiar, que estipulou
um acordo societário e definiu
regras para entrada de paren-
tes na gestão. Agora, só quem
tem formação superior, expe-
riência sólida fora da empresa
ou do País pode tentar ter um
cargodiretivo.Equemfica fora
do dia-a-dia também faz sua

parte: “Reunimos uma vez
pormês a família para deba-
terquestõesdaempresaede-
finir estratégias.”
ConformeBarbosa, o tipo

deacionistaque se consegue
formar na empresa familiar
é muito especial. “Somos
acionistasque têmumarela-
ção emocional com a empre-
sa e não estamos preocupa-
dos só com ganhos rápidos,
por isso enxergamos a longo
prazo e temos paciência pa-
ra esperar os resultados.”
ParaOscarFerreira,tam-

bémcoordenador da ESPM,
quando a família se entende
como acionista e não como
gestoraéqueonegóciopros-
pera:“Todostêmvontadede
deixarsuamarca,masépre-
ciso ir atrás de atualização e
preparo, pois com isso é que
se consegue ter estabilidade
e preservação de valores.”●

LIVRO

O indiano Ram Charan fala de estratégias para as empresas se tornarem globais
CURSO

SEGUNDA-FEIRA
Mídia
e publicidade

TERÇA-FEIRA
Microempresas

QUARTA-FEIRA
Projetos Sociais

QUINTA-FEIRA
Carreiras

SEXTA-FEIRA
Agronegócios

FORD

GESTÃO

GURUS

Nocenárioatualdomundocor-
porativo,muito se discute a im-
portância das lideranças para
que as empresas se mante-
nham competitivas e entre-
guem bons resultados ao final
de cada ano fiscal. O indiano
RamCharan éespecialistanes-
teassunto,eestaráemSãoPau-
lo na próxima semana justa-
mente para mostrar aos brasi-
leiros as técnicas que conse-
guiuaplicaremempresascomo
GE,DuPont eNovartis.
Ele será um dos destaques

doFórumMundial deAlta Per-
formance, promovido pela

HSM, que também terá nomes
como Frank Maguire, ex-vice-
presidente da Fedex, e Luiza
Helena, diretora superinten-
dente do Magazine Luiza. Em
entrevista ao Estado, Charan
explicou o que o nome do pró-
prio evento diz: “Para ser ter
uma boa performance global é
preciso ter líderes que inspi-
rem e criem metodologias que
façam as coisas acontecerem,
sabendo transitar entre várias
culturas e saibam lidar comum
fluxo de informações intenso.”
Paraele,ascompanhiaspre-

cisamdefinirasestratégiasque

aplicarãoparatrabalhardefor-
ma global: “A estratégia pode
ser muito bem desenvolver um
produtoqueagradeconsumido-

resnaChina,noBrasilounaAle-
manhaouestruturardequefor-
masecolocaráemcadapaísum
produtodiferente e ondeele se-

rá produzido.”
Omais importante, diz Cha-

ran, é que o líder saiba focar na
especialidade da empresa. “As
maiorescompanhiasglobaisde
sucesso sabem, emgrandepar-
te, para quem querem traba-
lhar, não fazem tudo para todo
mundo e são seletivas.”
Charan também já escreveu

muito sobre este tema, sempre
ressaltandoaimportânciada li-
derança. Foram seis livros que,
juntos, venderammais de 1 mi-
lhãode cópias.NaobraDesafio:
FazerAcontecerele ressaltaque
existem três pontos essenciais

numa empresa: pessoas, es-
tratégiaeoperação.“Épreci-
souní-losparaseterbonsre-
sultados.”
Equandooassuntoéexpe-

riências de sucesso, Charan
enfatiza que admira empre-
sas como a GE – na qual já
teve participação ativa por
meio de Jack Welch – e Ho-
meDepot,empresaamerica-
na de material doméstico.
“Estas empresas têm disci-
plina para criar boas práti-
cas e possuem líderes que
conseguem reproduzí-las a
longo prazo.” ● M.F.

‘Empresa prospera
quando a família se
vê como acionista,
não como gestora’

J.F.DIORIO/AE

Seus livros sobre
liderança já
venderam
1 milhão de cópias
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 16 mar. 2006. Economia. B18.




