sanidade do alimento e a segurança dos
consumidores. Na prática, o que o órgão
pretende é proibir a manipulação e o fracionamento do peixe no balcão de venda,
alegando razões de ordem sanitária.
O tema vem sendo discutido por vários

Obvk^ialO^jlp
J^o`biil@loo^Mbqobiif
MOBPFABKQBBUB@RQFSLOF@P@

AFOBQLO
PRMBOFKQBKABKQB

JBKABP
^oqbjbkabp=fd+`lj+_o

Sizenando Alves
de Carvalho
Coach empresarial

Falar a respeito de uma empresa familiar pode levar a uma conclusão precipitada de que se trata
de uma organização parada no
tempo e presa a engrenagens ultrapassadas. É claro que há casos em
que isso acontece, mas, na maioria
das vezes, ela não passa de preconceito. Um dos grandes desafios da
profissionalização de uma empresa
familiar é o desenvolvimento dos
sucessores, que é acentuado pelos
conflitos de valores que há entre as
gerações. Os filhos, ao saírem da
faculdade ou pela própria natureza
da juventude, vêm para a empresa
cheios de ideias e “teorias revolucionárias”. Os pais, que estão no
negócio há décadas, detêm o conhecimento de como fazer as coisas
e atingir os resultados. É o conhecimento teórico x o tácito.
Segundo o relatório “Empresas Familiares no Brasil: Cenário
e Desafios”, produzido pela PwC,
66% das empresas que têm um
plano de sucessão afirmaram que
a companhia continuará sob comando da família, mas somente
metade desse índice já escolheu
um sucessor. Nesse momento de
desenvolvimento de sucessores,
um apoio externo pode ser de
grande importância. Um método
que vem ganhando espaço entre as
famílias empresárias é o coaching
empresarial. Primeiramente, o objetivo do coaching é que os sucessores identifiquem os valores e os
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racterização da atividade como “clandestina” pela promotora de Justiça Sonia Maria
Piardi, responsável pela ação. O certo é que
esse debate – que está apenas começando –
deve se estender por algum tempo, porque
trata de interesses muito díspares entre si.

CHARGE

Os desafios das
empresas
familiares
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entendem que ela mexe com uma tradição
secular, que consiste em comercializar o
pescado in natura, atividade que é das mais
típicas do litoral catarinense.
A primeira reação da prefeitura foi propor um Termo de Ajustamento de Conduta

fundamentos que trouxeram a empresa, com êxito, até o momento.
Na sequência, apoiados na visão
e valores da empresa, é feita uma
análise do organograma. A definição e análise dos papeis, de forma
técnica, é um passo decisivo para
identificar as áreas de oportunidades de desenvolvimento das pessoas que ocupam as funções, principalmente dos sucessores. É comum
em empresas familiares, filhos ou
parentes dos fundadores, terem
funções estratégicas mesmo sem
reunir os requisitos necessários.
Um passo importante para
desenvolvimento daqueles que
têm interesse de se manter como
postulantes no processo sucessório é passar por uma trilha de desenvolvimento. Se for verificado
que após a trilha ainda há a falta
de competência, de conhecimento e do comportamento exigidos
para a função, sugere-se passar
por um processo de recolocação
dentro ou fora da empresa.
Por último, a fase mais difícil é
a de avaliar a evolução das pessoas
no exercício das suas “novas” funções e adequá-las a um processo de
crescimento profissional com base
no mérito. O processo deve ser bem
fundamentado e entendido por
todos os envolvidos. A partir daí,
recomenda-se o aprofundamento
dos conceitos de governança corporativa, dos objetivos da família,
da propriedade e do negócio.

IrpJbkbdefj

I^rol@loabfol

AFOBQLOABOBA>~ÈL
jbkbdefj=klqf`f^palaf^+`lj+_o

DBOBKQB@LJBO@F>I
i^rol=klqf`f^palaf^+`lj+_o

>aof^k^Cboolk^qql
BAFQLO>*@EBCB
^aof^k^=klqf`f^palaf^+`lj+_o

>c^pbj^fp
afc`fi^
ab^s^if^o^
bslirla^p
mbppl^pkl
bubo``flabpr^p
Ðkls^pÑcrkbp
b^abnr*i^p
^rjmol`bppl
ab`obp`fjbkql
molcfppflk^i+

Para manifestar
sua opinião em
artigos ou cartas,
envie textos para opiniao@
noticiasdodia.com.br ou
redacao@noticiasdodia.
com.br. Artigos, com
2.500 caracteres e devem
ser acompanhados do
nome do autor, e-mail
ou telefone e foto.
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