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RESUMO  

Este relatório apresentará a metodologia desenvolvida pelas autoras para apoiar a 

gestão de carreira de herdeiros de famílias empresárias, através da construção do 

Plano de Desenvolvimento de Herdeiros. O processo leva em consideração os 

diferentes cenários e alternativas de participação do herdeiro nas estruturas de 

governança familiar e corporativa, portanto, considera os seguintes cenários: 

Profissional, Herdeiro e Sucessor, bem como considera a trajetória profissional dos 

mesmos, propósito de carreira, estilo de vida, perfil de competências, expectativas 

futuras de status, qualificação profissional e legados familiares. Como evidência da 

aplicabilidade e sustentabilidade da metodologia, serão explorados dois estudos de 

caso nos quais foram desenvolvidos os Planos de Desenvolvimento de Herdeiros. 

Público-alvo: Herdeiros e sucessores de famílias empresárias.  

Palavras-chave: Empresas familiares. Famílias empresárias. Herdeiro. Sucessor. 

Processo sucessório. Plano de desenvolvimento. Projeto de carreira  

1 INTRODUÇÃO  

Floriani e Rodrigues (2000) relatam que desde o início da história do trabalho, 

as famílias transmitiam uma herança de pai para filho, o sobrenome, que na época 

identificava a atividade produtiva do indivíduo. Quanto mais uma família produzia, 

mais seu nome ficava conhecido. E assim a história do homem e do trabalho atravessa 

gerações, reforçando ainda mais a família e a escolha da atividade profissional. 

Bernhoeft (1989) apresenta em seus estudos dados que mostram que a 

representatividade econômica mundial das empresas familiares está entre 70% e 

90%, e que existe uma estimativa de que 90% das empresas no mundo sejam 

empresas familiares (LETHBRIDGE, 1997). Considera-se desde pequenas empresas, 

como lanchonetes de bairro, até conglomerados gigantes. No Brasil, considera-se que 
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90% das empresas brasileiras são familiares (OLIVEIRA, 2006), percentual 

confirmado em pesquisas mais recentes (SEBRAE, 2011).  

Dados da Harvard Business Review, de abril de 2015, por Fernández-Aráoz, 

Iqbal e Ritter (2015), informam que, de acordo com o Family Business Institute, 30% 

das organizações estão na 2ª geração, e somente 12% destas remanescem na 3ª 

geração, e 3% operam na 4ª geração.  

A empresa PwC (2014) também apresenta dados de pesquisa recente, 

“Empresa familiar: o desafio da governança”, realizada em quase 2.000 empresas 

familiares pesquisadas em 40 países, inclusive o Brasil. No que se refere à sucessão, 

no Brasil essa pesquisa mostra que 50% planejam passar a propriedade para a 

próxima geração, 50% pensam em planejamento de sucessão, porém, somente 11% 

têm um processo de sucessão que pode ser qualificado como robusto. Somente 30% 

possuem documentados e formalizados seus planos de sucessão. 

Com o objetivo de analisar o alcance e o estágio de evolução das empresas 

familiares no Brasil, a consultoria McKinsey realizou um levantamento exclusivo a 

pedido de Revista EXAME, conforme matéria por ela publicada, em 22/06/2016, com 

o título: A nova cara do Capitalismo Brasileiro. O grupo analisado reúne 57 dos 

maiores grupos familiares brasileiros. Juntos, eles faturam mais de 150 bilhões de 

reais por ano e empregam 850.000 funcionários. Neste grupo, os dados se modificam 

um pouco em relação ao cenário mundial e a média geral do Brasil, pois em 42% 

deles, a segunda geração está no comando. Segundo o levantamento, um quarto das 

empresas já tem mais de dez acionistas e começam a avançar em direção a uma boa 

governança. Em 87% delas, um dos temas mais debatidos nos fóruns de discussão 

de assuntos familiares é o desenvolvimento da próxima geração, considerando tanto 

suas carreiras profissionais, como exercer o papel de acionista, obtendo capacidade 

de tomar decisões em relação à continuidade da sociedade a qual estão inseridos. 
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Ciente destes assuntos extremamente críticos na dimensão das empresas 

familiares, no ano de 1995, a coautora deste trabalho, embasada na experiência 

adquirida junto à condução de inúmeros processos sucessórios e mediação de 

acordos de sócios, passou a disponibilizar ao mercado o Plano de Desenvolvimento 

Individual focado na carreira de herdeiros. No ano de 2009, a autora, especialista em 

carreiras de profissionais, integrou a sociedade do Instituto Sucessor, fundado pela 

coautora, e assumiu a gestão do PDH.  

A metodologia é inovadora e diferenciada no segmento, pois na construção 

do projeto de carreira é considerada a ótica do herdeiro, abrangendo a sucessão na 

esfera da Família, da Propriedade e dos Negócios, bem como contempla o Acordo de 

Sócios e o modelo de Governança Corporativa desenhado para a empresa. 

Portanto, o PDH estimula o indivíduo a fazer escolhas profissionais maduras, 

respeitando seus desejos pessoais que, por vezes, não terá como objetivo ser o 

sucessor nos Negócios, porém ele será estimulado a não abrir mão de exercer seu 

papel na esfera da Propriedade e da Família.  

Nestes 22 anos, a metodologia foi foco constante de estudo e implementação de 

melhorias. A nomenclatura Plano de Desenvolvimento de Herdeiros – PDH - é 

propriedade intelectual do Instituto Sucessor, possuindo registro de exclusividade. Desde 

2009, foram realizados 221 (duzentos e vinte e um) PDHs, portanto, uma média de 27 

(vinte e sete) planos por ano, volume que garante a consistência da metodologia. 

Partindo do indicador que evidencia que a grande maioria dos clientes que o contratam 

chegam até a consultoria através de indicações de clientes e/ou ex-clientes, 

considera-se que o PDH possui reconhecimento do mercado devido aos resultados 

que disponibiliza. 

Para evidenciar a aplicabilidade e sustentabilidade da metodologia, no capítulo 3. 

Estudos de Casos e Resultados deste relatório serão apresentados dois projetos nos 

quais foram desenvolvidos os PDH`S, serão elucidadas ações que demonstram a 
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profissionalização e direcionamento da carreira das herdeiras e os resultados dos PDH`S 

considerando os três cenários: Profissional, Herdeiro e Sucessor.  

Torna-se inviável descrever neste relatório todos planos já realizados, bem 

como é totalmente dispensável. 

Para compreender a metodologia e a importância da ferramenta proposta 

pelas autoras, a correlação teórica inicia explorando conceitos, definições e 

peculiaridades das empresas familiares e do processo sucessório, bem como 

carreiras de herdeiros. 

2 DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 

2.1 EMPRESA FAMILIAR 

Segundo Adachi (2006, p., 25), a origem das empresas familiares está 

misturada com a história da civilização e com a evolução da sociedade, e no Brasil 

elas tiveram uma gritante influência dos imigrantes. 

Geralmente, são consideradas familiares as empresas ligadas a uma família 

há pelo menos duas gerações e na qual as ligações de parentesco exerçam influência 

sobre suas diretrizes empresariais (CAPELÃO, 2000 p.142).  

Segundo Lodi (1993), considera-se uma empresa familiar quando um ou mais 

membros de uma família exercem controle administrativo sobre a gestão, por 

possuírem parcela expressiva da propriedade do capital e caracterizada pelo desejo 

de seus fundadores e sucessores de que a propriedade e a gestão da empresa se 

mantenham em mãos da família.  

As empresas familiares podem apresentar diferentes graus e formas de 

organização, Lethbridge (1997, p. 7) traz três tipos básicos de empresas: a tradicional, 

que mais corresponde ao estereótipo da instituição, o capital é fechado, existe pouca 

transparência administrativa e financeira, e a família exerce um domínio completo 

sobre os negócios; a híbrida, em que o capital é aberto, mas a família ainda detém o 
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controle, havendo, contudo, maior transparência e participação na administração por 

profissionais não familiares; e a de influência familiar, em que a maioria das ações 

está em poder do mercado, mas a família, mesmo afastada da administração 

cotidiana, mantém uma influência estratégica, através de participação acionária 

significativa. 

Autores como Gersick et al. (2006) desenvolveram um modelo de três círculos 

que descreve o sistema das empresas familiares considerando os diferentes estágios 

de ciclo de vida vivenciados pela propriedade, pela família e pela empresa. Este 

conceito foi reforçado por Silveira (2010, p. 300) e muitos outros autores e trabalhos 

que tratam deste assunto, que justifica o modelo dos três círculos como o mais 

conhecido para o entendimento das empresas familiares (ver Figura 1). 

Figura 1 – Modelo dos três círculos 

 
Fonte: Gersick et al. (2006, p.6) 

Segundo Andrade (2005), por meio deste modelo, é possível compreender os 

diferentes papéis que podem ser ocupados em uma empresa familiar. A partir dos 

círculos, entendemos os conflitos interpessoais, dilemas de papéis, prioridades e 

limites em empresas familiares. 

O trabalho desenvolvido junto a famílias empresárias nos projetos de 

sucessão e continuidade é realizado pela coautora desde 1989 e pela autora desde 

2009. O conhecimento aliado à formação para lidar também com as questões 

emocionais permitiu criar um modelo de trabalho próprio e fundamentou reflexões 

sobre o conceito do modelo de três círculos. As autoras, entendendo a relevância da 

família na gestão e na visão de continuidade do patrimônio, portanto, adaptaram o 
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conceito inicial, colocando a família como base de sustentação e perenidade da 

sociedade e empresa.  

Figura 2 – Adaptação do conceito inicial.  
Família como base de sustentação e perenidade da sociedade e empresa 

 

Fonte: Gersick et al. (2006, p.6), adaptado pelas autoras 

2.2 CARREIRA DE HERDEIROS 

O público-alvo dos PDHs são os herdeiros de famílias empresárias considerando 

suas carreiras profissionais. No que tange as carreiras, existe o dilema entre seguir uma 

carreira independente da empresa da família ou buscar capacitar-se para a sucessão. 

Garcia (2000) observa que se tratando de filhos de empresários, a dificuldade mais 

frequente é a falta de um projeto de vida para os herdeiros.  

Sabemos que os herdeiros de empresas familiares são pressionados a darem 

continuidade ao negócio da família, exigindo deles muito mais que das demais 

pessoas da empresa ou familiares. Para Inácio (2008), não haverá transição 

satisfatória se os herdeiros não estiverem preparados para os papéis que lhes 

couberem. Herdar o sobrenome da família não é quesito suficiente para garantir que 

o futuro sucessor venha a exercer com qualidade suas atribuições. 

Bornholdt (2016, p. 132) menciona que empresas familiares sobrevivem na 

medida em que há herdeiros preparados para a sua administração. Podem estar 

preparados para a gestão ou para o conselho de administração e para tanto, as famílias 

empresárias precisam preparar herdeiros desde cedo. Questão fundamental para todo e 
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qualquer herdeiro é se preparar para exercer o papel de acionista, para tanto, podendo 

atuar na gestão da empresa ou não, se desenvolver em outras organizações, 

empreender negócios novos ou desenvolver habilidades de investidores. 

Lodi (1993) aconselha que o melhor caminho para um herdeiro é começar na 

base da empresa, passando por diversas áreas da empresa para que possa 

compreender o negócio como um todo e assim, quando estiver ocupando a posição 

de comando, tenha um conhecimento mais amplo do negócio. Identifica-se que esta 

alternativa gera fortes vínculos com o negócio e orgulho de pertencer a uma família 

empresária, bem como contribui para a legitimação dos funcionários. 

Beldi, Nigro, Kinoshita e Zanni (2010) mencionam outra vertente, na qual os 

sucessores podem se preparar na prática “fora da empresa da família”, fazendo carreira 

em outras empresas, galgando cargos de nível gerencial e diretoria. Destacam que o 

processo enriquece fortemente a preparação, pois o herdeiro estará validando seu valor 

no mercado; estabelecendo uma identidade profissional independente da empresa 

familiar; terá chance de cometer erros e enganos como qualquer funcionário; será 

avaliado e promovido com base nos seus próprios méritos; desenvolverá especialidades 

e segurança no mercado de trabalho e desta forma se vier a integrar a empresa da família 

poderá fazer contribuições importantes e ainda a experiência externa ajuda a provar à 

família e aos funcionários que possui competências validadas pelo mercado, obtendo 

maior possibilidade de se legitimar como profissional. 

Cada uma das vertentes apresenta vantagens e desvantagens, dependem do 

contexto, idade, formação, crenças e valores, características e perfis dos sucessores 

e sucedidos, cultura familiar, porte e complexidade da empresa.  

É importante compreender que em um processo de sucessão na empresa não 

existe direito adquirido, o sucesso precisa ser merecido diariamente. Segundo Inácio 

(2008), transformar alguém em um grande líder de uma empresa familiar exige uma 

formação complexa, o herdeiro deve compreender que nem sempre as melhores 
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soluções são as tomadas de forma interdependente. A sucessão exige uma avaliação 

de interesses pessoais, da família, dos acionistas, da empresa, dos colaboradores, 

dos clientes e dos fornecedores e do herdeiro. É fundamental, que o sucessor 

desenvolva sua carreira visando não só à continuidade do negócio como também, a 

alcançar a felicidade pessoal e a realização profissional.  

2.3 SUCESSÃO  

A sucessão familiar, compreendida como um processo que finaliza com a 

transmissão de propriedade e de poder de decisão para a geração seguinte, é um dos 

processos mais importantes e mais críticos que uma empresa familiar deve passar 

para dar continuidade ao negócio, nas mãos da família. (LODI,1986).  

A sucessão da propriedade envolve a distribuição das ações, muitas vezes 

ocorrendo em torno dos eventos de aposentadoria e de planejamento imobiliário de 

uma geração para a outra. A sucessão da liderança envolve a transferência de 

responsabilidade para o gerenciamento contínuo de uma empresa familiar de 

membros de uma geração mais velha para os membros da geração mais jovem, 

especialmente a substituição de um presidente.   

Leone (1991, p. 245) relata que “o processo de sucessão pode ser 

compreendido como o rito de transferência de poder e de capital entre a geração que 

atualmente administra a empresa e aquela que virá administrar”. Esse processo tende 

a ser conturbado em empresas familiares, pois é envolto por uma série de tabus e 

expectativas. 

A falta de planejamento para sucessão serve, muitas vezes, como justificativa 

para o fundador adiar e postergar o próprio processo de distanciar-se do poder 

(INÁCIO, 2008).  

Lodi (1993) cita a falta de segurança quanto à capacidade de seu sucessor, como 

um motivo frequente pelo qual os sucedidos concentram o poder. Sendo assim, o 
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despreparo do herdeiro, ou a opção por outro tipo de profissão, pode complicar a 

sucessão. Porém, dependendo da condução, a sucessão pode representar tanto uma 

vantagem competitiva como uma desvantagem para as empresas. O processo de 

sucessão na empresa familiar é sempre arriscado e pode ser um período muito confuso 

e complexo, tanto em termos financeiros quanto emocionais (LEMOS, 2003).  

A transição entre gerações envolve diversos ângulos – família, propriedade e 

empresa –, não sendo apenas uma questão de gestão. E por se tratar de uma família 

empresarial, para viabilizar a continuidade desse empreendimento, a transição familiar 

e a transição societária são tão ou mais importantes que a transição da gestão 

(INÁCIO, 2008).  

Steinberg e Blumenthal (2011, p.114) mencionam alguns determinantes para o 

resultado do processo sucessório: a preparação e a habilitação dos herdeiros 

sucessores; as relações entre a família e os executivos da empresa, legitimando o 

sucessor; o planejamento das atividades necessárias para alcançar os objetivos 

propostos. Ainda destacam que o sucesso depende em princípio do nível de 

comprometimento do sucessor com a empresa, ou seja, o real desejo do sucessor em 

suceder, pois assim terá atitudes mais positivas e estreita correlação entre o êxito dos 

sucessores e o apelo que a empresa representa para eles, enfatizando a importância de 

revitalizá-la para que ela seja viável e atraente para as novas gerações. 

2.4 CARREIRA DE HERDEIROS E SUCESSÃO 

A responsabilidade pela continuação dos negócios da família e a busca por 

uma identidade profissional independente apresentam-se como possíveis dilemas de 

um herdeiro de empresa familiar. A pressão social e familiar para dar continuidade ao 

legado da família pode dividir o espaço com a necessidade de uma busca pessoal por 

uma carreira independente dos negócios da família. 
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A família torna-se muito importante na tomada de decisão do herdeiro quanto 

a sua carreira. Vieira (2007) salienta a importância do papel dos pais no processo da 

escolha profissional de seus filhos.  

Silva (2008, p.165) faz um alerta: não dar aos filhos a opção de escolha de 

carreira e forçá-los a seguir uma profissão no negócio da família “pode levar à 

construção de histórias de vida infelizes, ao insucesso profissional e ao fraco 

comprometimento com o negócio”. 

 Rossato Neto (2008, apub MERHI, 2009, p. 56) destaca esta difícil relação pai-

filho, citando que “o pai prepara o filho não para ser seu sucessor, mas para ser sua 

sombra”. Muitas vezes os filhos se deparam com o dilema entre assumir a empresa do 

pai e seguir a sua própria carreira em outra empresa, que não seja da família. Mas se o 

indivíduo conseguir resolver seus conflitos internos, pode afastar-se da influência da 

figura do pai, sem ter que renunciar a sua carreira na empresa da família. 

Os filhos crescem à sombra da empresa da família, que acaba se tornando uma 

força em suas vidas, influenciando suas aspirações e carreira. Os jovens podem até 

decidir por uma carreira independente, como autônomo ou outras empresas, mas com 

certeza esta decisão trará grande conflito psicológico (GERSICK et al., 2006). 

Para Cohn (1991), caso o processo sucessório não seja bem administrado, 

pode ter como consequência: membros da família com uma boa qualificação 

desligando-se dos negócios; filhos e empregados despreparados para assumir o 

papel de líderes; proprietário sem percepção correta das opções que pode 

disponibilizar; proprietário que não abre mão do comando e do controle e perda 

financeira da família em função da falta de planejamento. 

Cabe então, como possibilidade para lidar com a situação, o foco na 

continuidade do negócio, envolvendo todos os interessados (herdeiros e fundador). É 

necessário que haja uma construção conjunta entre gerações, na qual os espaços 

sejam disponibilizados e tanto os mais velhos quanto os mais novos respeitem-se em 
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suas individualidades e características pessoais, não deixando de ter como objetivo a 

continuidade dos negócios com a gestão da família. 

Gersick et al. (2006) consideram importante que a geração mais velha da 

família estabeleça procedimentos para avaliar, selecionar e treinar sucessores com a 

maior imparcialidade possível.   

É aconselhável a organização de um plano de desenvolvimento gerencial que 

projete as necessidades futuras de executivos para a empresa e analise as carreiras 

dos gerentes-chaves, familiares ou não, para verificar se estão no caminho do 

atendimento a estas perspectivas. Desta forma, os sucessores em potencial terão 

suas capacidades individuais avaliadas para então serem preparados para assumir 

altos papéis executivos. 

Álvares (2003) acredita que o planejamento de carreira de sucessores de 

empresas familiares é relevante, já que estão em jogo tanto os objetivos da empresa 

quanto dos indivíduos. Entendemos que é necessário que cada membro da família 

construa o seu projeto pessoal e profissional, sem ter que considerar obrigatoriamente 

trabalhar na empresa da família. 

Por tanto, uma alternativa para membros de famílias empresárias é o 

planejamento de carreira, que seria um facilitador no desenvolvimento de opções a 

serem seguidas pelos herdeiros. No planejamento, há uma “definição de metas e o 

desenvolvimento do comportamento empreendedor, oportunizando um espaço para 

escolhas profissionais mais maduras que facilitam os processos empresariais, 

familiares e pessoais”. 

2.5 PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE HERDEIROS – PDH 

O PDH é uma ferramenta de planejamento e acompanhamento do projeto 

profissional de herdeiros de famílias empresárias. Aposta fortemente na parceria com 

o herdeiro para a construção do PDH, uma vez que o plano contempla aspectos como 
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a maturidade, características pessoais, perfil de competências, qualificação e 

experiência profissional, expectativas futuras de status, sentido de propósito de 

carreira e estilo de vida. 

Conforme descrito no subcapítulo 2.1 Definição de Empresa Familiar, as 

autoras compreendem que a família está na base do modelo de três círculos que 

descreve o sistema das empresas familiares, e esta perspectiva deve refletir nas 

carreiras dos herdeiros.  

O PDH estimula que também se crie espaço para atuação da nova geração 

não somente no dia a dia da empresa, mas também nos órgãos de governança. Desta 

forma, possibilita que herdeiros também considerem construir suas carreiras 

independente do negócio, mas que, como parte da família controladora e futuros 

acionistas, estão nos fóruns específicos garantindo que seus interesses estejam 

refletidos na gestão da empresa. 

Compreende-se que a empresa da família é mais um ativo/propriedade, e não 

a única oportunidade de carreira para os herdeiros, portanto, considera-se no PDH 

seu papel em pelo menos três significativos cenários: como profissional fora da 

empresa da família, como herdeiro e futuro acionista e como sucessor e executivo da 

empresa familiar. 

Cada etapa do projeto desdobra-se em reuniões com o herdeiro, seus 

gestores, pais e/ou outros atores que possam contribuir, utilizarem diversas 

ferramentas, testes e mapeamentos de perfis. 

A construção do projeto, que possui prazo médio de quatro a seis meses, com 

carga horária aproximada de 80 horas. 

2.5.1 Etapas do Plano de Desenvolvimento de Herdeiros 

A 1ª etapa é de Análise do Contexto e do Momento Atual, que tem como 

objetivo investigar como o herdeiro conduziu até o momento sua vida pessoal, familiar, 
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acadêmica e profissional, observando seus valores, averiguando as principais áreas 

de conflitos, pontuando suas escolhas para então começar a investigar o que o move 

no âmbito profissional, expectativas de carreira e histórico de vida. Para tanto, são 

realizadas entrevistas individuais com o cliente, com seus pais e, se for considerado 

relevante para a construção do PDH, cônjuges também são entrevistados. Além das 

entrevistas, utilizam-se diferentes ferramentas, conforme apresentado no Anexo 1 

(1.1-Linha da Vida, 1.2-Currículo de Vida).   

A 2ª etapa é de Levantamento do Perfil Profissional, que busca identificar sua 

satisfação e realização na sua área atual e/ou explorar áreas de interesse, sendo que 

ambos os objetivos canalizam para estabelecer um foco e a construção do seu projeto 

profissional e/ou validar as escolhas atuais, promovendo reflexões quanto a sua 

condição de herdeiro e seus desejos de carreira. 

A 3ª Etapa de Análise de Perfil Comportamental busca identificar os aspectos 

emocionais, cognitivos e comportamentais do herdeiro, além de suas potencialidades e 

ponto de atenção para melhor desempenho. Utilizam-se algumas ferramentas conforme 

apresentadas no Anexo 2. (2.1 - Âncoras de Carreira, 2.2 - Análise de Perfil DISC, 2.3 - 

Arquitetura do Cargo e 2.4 - Feedback com Base na Metodologia 360º). 

Quando o herdeiro já atua na empresa da família ou existe interesse em um 

cargo específico, é realizado um comparativo entre o seu Perfil Pessoal (com base no 

perfil DISC) e Perfil ideal do Cargo; para tanto, é realizada a Arquitetura do Cargo. O 

objetivo é avaliar a adesão do seu perfil ao cargo, bem como, apontar os 

comportamentos que estão ajustados, que necessitam ser desenvolvidos ou 

redirecionados. Este cruzamento também é realizado com cargos que o PDH aponte 

como possibilidade de carreira para o herdeiro.  

A autora deste relatório liderou um grupo de trabalho na construção da 

ferramenta de Feedback com Base na Metodologia 360º voltada para fornecer 

feedback para herdeiros atuantes na empresa da família. Constitui-se em uma 
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metodologia específica e inovadora no segmento, pois considera também aspectos 

relevantes para o desenvolvimento da Governança e do processo sucessório.  

A 4ª etapa é de Conexão com o Negócio Familiar e visa a aproximar o herdeiro 

da empresa da família de modo que possa compreender a cultura da empresa, as 

expectativas da família quanto aos herdeiros, como o negócio está planejando a 

sucessão, como está organizada a gestão e que espaços de desenvolvimento existem 

na operação. Contribui para que o herdeiro compreenda a estrutura societária e o 

modelo de Governança Corporativa. Nesta etapa, utiliza-se a ferramenta Matriz Swott 

(Anexo 3). 

A 5ª Etapa propõe a Construção do Projeto Profissional, levando em 

consideração as questões de carreira e sua condição de herdeiro. Tem em vista os 

objetivos delimitados e as informações levantadas nas etapas anteriores.  

O herdeiro contribui ativamente na construção do seu projeto, em parceria 

com ele é traçado um plano focando em seu desenvolvimento técnico e 

comportamental, abrangendo sua atuação nos cenários possíveis: como profissional 

fora da empresa da família, como herdeiro e futuro acionista e como sucessor e 

executivo da empresa familiar. 

Nesta etapa do projeto, conforme a necessidade, poderá ser aplicada uma 

Avaliação de Potencial, conforme Anexo 2.5. A autora deste trabalho, em parceria com a 

equipe de consultores do Instituto Sucessor, liderou a construção de uma metodologia 

específica para Avaliação de Potencial de Herdeiros de Famílias Empresárias. Esta 

ferramenta permite identificar, numa Matriz de Desempenho e Potencial (Nine Box), o 

posicionamento de cada herdeiro, e desta forma a Governança possui um norteador para 

apoiar no desenvolvimento das carreiras dos mesmos, bem como mapear potenciais 

para compor o processo sucessório. Esta metodologia também caracteriza-se como uma 

ferramenta específica e inovadora no segmento, pois é customizada a realidade de cada 
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cliente e considera aspectos relevantes para o desenvolvimento da Governança e do 

processo sucessório. Vide Anexo 4 - Matriz Nine Box.  

A 6ª Etapa é a elaboração de um Programa de Acompanhamento. Em 

conjunto com o herdeiro, é elaborado um cronograma de ações a partir do que se 

estabelece um projeto de carreira e a revisão e acompanhamento das ações ao longo 

do ano. Vide Anexo 5 – Cronograma de Ações. 

3 ESTUDOS DE CASOS 

Neste capítulo serão descritos dois projetos nos quais foram desenvolvidos os 

PDH`S. Em Junho de 2017 foram realizadas reuniões com as herdeiras para 

acompanhamento do momento atual. Foi possível identificar que os PDH`S atendem 

a premissa de ser uma ferramenta de apoio para as carreiras das herdeiras e ao 

processo sucessório nestas famílias. Identificou-se importantes resultados nas 

carreiras e vidas pessoais das envolvidas, diversas ações indicadas foram 

implementadas, muitas reflexões realizadas, tudo isso demonstrando a 

profissionalização e gerando maior satisfação profissional e engajamento das 

mesmas, considerando os três cenários: Profissional, Herdeiro e Sucessor.  

Para resguardar a confidencialidade dos projetos, os nomes das herdeiras e 

são fictícios, relatam situações reais, por tanto, as partes colocaram-se a disposição 

do Comitê Avaliador. 

3.1 CASO I – HERDEIRA ANA  

3.1.1 Descrição 

Ana possui 35 anos, formada em Publicidade e Propaganda, é a neta mais 

velha do fundador de um Grupo Financeiro, que possui uma expressiva participação 

no seu segmento no mercado nacional, a família empresária está em bom nível de 

maturidade e implementação do seu modelo de Governança Familiar e Corporativa. 
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O PDH dela foi desenvolvido pela autora deste relatório em 2012 e atualizado 

em 2014. O Instituto Sucessor prestava consultoria à família na implementação da 

Governança Familiar. Na época, Ana era Design de Joias em ouro, atuando como 

profissional autônoma. Na construção de seu PDH, ela foi convidada a refletir sobre 

diversas possibilidades de carreira, inclusive a alternativa de trabalhar na empresa da 

família, uma vez que no mapeamento do seu perfil foram identificadas habilidades 

aderentes ao negócio e que poderiam contribuir com a construção do plano de 

sucessão, bem como características importantes de seu perfil pessoal que a atividade 

de Design não atenderia. 

Na ocasião, era visível a paixão de Ana pelo trabalho que realizava, sua 

valorização pelo contato com clientes e a oportunidade de trabalhar manualmente, 

utilizando sua criatividade e potencial empreendedor, bem como para ela a 

possibilidade de conciliar a carreira com seu momento de vida pessoal era 

fundamental, e esta atividade lhe concedia boa flexibilidade de horários. 

Estas premissas direcionaram a construção do projeto de carreira, focado no 

empreendedorismo, contemplando indicações de ações para a organização da gestão 

do negócio, bem como para seu melhor desempenho. Considerando os demais 

cenários de um membro de famílias empresárias, foram realizadas reflexões sobre 

seu papel como herdeira e a necessidade de buscar capacitação e desenvolver-se 

como futura acionista, uma vez que ela estava bastante distante dos negócios da 

família, ela conscientizou-se desta responsabilidade e passou a participar ativamente 

das atividades voltadas à Governança. 

Em 2014, após o Fórum Anual da Família, conduzido pelo Instituto Sucessor, 

em que foi amplamente trabalhada com os membros a importância da conexão com 

o negócio para garantir a perenidade dos ativos financeiros da família, Ana tomou a 

decisão de nos contatar novamente para avaliar outras perspectivas de carreira e 

revisar seu PDH. 
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Conforme descrito no subcapítulo 2.6.1 Etapas do Plano de Desenvolvimento de 

Herdeiro, na 1ª etapa, que é de Análise do Contexto e do Momento Atual, constatou-se 

que Ana, na carreira de Design de Joias, seguiu as sugestões descritas em seu PDH, 

estava atingindo resultados e alcançando os objetivos a que se propôs na fase inicial, 

porém em termos de retorno financeiro, ela não estava nada satisfeita, ela não conta com 

recursos financeiros da família para subsidiar sua vida e das filhas, além disso sentia-se 

muito sozinha no exercício da sua atividade, tinha a necessidade de ter mais desafios em 

nível intelectual e cada vez mais se interessava pelo negócio da família, tanto pela 

possibilidade de desenvolver um projeto de carreira e futuramente contribuir com o 

processo sucessório como obter maior remuneração. 

Na 2ª etapa do projeto, que é de Levantamento do Perfil Profissional, 

identificou-se sua insatisfação com a carreira de Design de Joias, bem como seu 

genuíno desejo de trabalhar em um ambiente organizacional, que proporcionasse 

interação com pessoas e contribuísse com seu desenvolvimento profissional e 

financeiro. Com base nestas constatações e outras informações relevantes trazidas 

ao longo das entrevistas, avaliamos o contexto do Grupo Empresarial Familiar como 

sendo favorável para os objetivos de vida e carreira almejados por Ana, bem como 

com o projeto de governança implementado. 

Na 3ª etapa, que é a Análise de Perfil Comportamental, a partir do uso de 

ferramentas de mapeamento comportamental (vide modelo Anexo 2) e das 

entrevistas, estava nítido o perfil voltado a comunicação, sociabilidade e trabalho em 

equipe, sendo possível identificar aspectos do seu comportamento que agregariam a 

empresa da família contribuindo para seu bom desempenho no âmbito organizacional 

e sua satisfação profissional. 

Ana tende a ser uma pessoa com muita força de vontade, tende a procurar 

constantemente novos desafios. Deseja intensamente testar suas habilidades e 

conhecimentos frente às demandas de uma nova situação. Tende a buscar novas 
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soluções e abordagens até que ela obtenha os resultados que deseja. Prefere 

atividades que requeiram uma quantidade razoável de esforço intelectual. Embora ela 

geralmente tenda a ser direta e enérgica, é capaz de planejar cuidadosamente e 

influenciar estrategicamente as pessoas e situações, garantindo assim que seus 

objetivos sejam atingidos. 

 Ana tende a abordar um novo problema ou decisão de forma rápida e direta. 

Esses e outros comportamentos são indicadores que apoiam seu direcionamento para 

a atuação em uma organização e se estimulados com o tempo e aliados ao 

conhecimento técnico podem contribuir para atuação em gestão. 

Na 4ª etapa, consideramos o nível de conexão do cliente com o negócio 

familiar. Através do relato e da análise de ferramentas como a Matriz Swott (vide 

modelo Anexo 3), verificamos a adesão do perfil levantado, dos interesses individuais 

da assessorada, das expectativas familiares com as oportunidades de carreira que 

poderão ser desenvolvidas pela organização.  

Nesta etapa, também abordamos a necessidade de o herdeiro de empresas 

familiares se capacitar e estar apto ao desempenho da função como acionista e nas esferas 

de governança corporativa e familiar. Indicamos que Ana participasse de um Programa de 

Formação de Herdeiros e Sucessores, entre outras ações, como forma de aproximá-la e 

capacitá-la frente às responsabilidades de um herdeiro de empresa familiar.  

Na 5ª Etapa, que propõe a Construção do Projeto Profissional, houve a 

validação do perfil comportamental, interesses, vínculo e contribuição de Ana para o 

negócio familiar. Como ela não possuía experiência no segmento, não conhecia o 

negócio e existia a possibilidade de não se adaptar à empresa, foi recomendado no 

PDH que ela ingressasse através de um Programa Trainee, com duração de dez 

meses, estruturado e acompanhado pelo setor de Recursos Humanos da empresa em 

parceria com a autora deste trabalho.  
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No Programa Ana teve a oportunidade de conhecer os diferentes setores da 

empresa, compreendendo os processos de cada área, bem como a cultura da empresa. 

Participou de projetos pontuais e obteve êxito, tanto que após quatro meses foi 

direcionada para a área de projetos no segmento de seguros, principal produto da 

empresa, recebeu o desafio de liderar um projeto, no qual estava subordinada 

diretamente ao Diretor Executivo do grupo, profissional que não pertence à família. 

O programa também possibilitou acompanhar seu desempenho, postura e 

aderência ao negócio e à cultura da empresa, e assim contribuir com a indicação ou 

não para dar seguimento na sua carreira na empresa, objetivando atuar como futura 

executiva. Para atender estes objetivos, ao final dos dez meses, a autora deste 

trabalho com o apoio da equipe de consultores do Instituto Sucessor, realizou o 

Feedback com base da metodologia 360º, conforme consta no subcapítulo 2.6.1 

Etapas do Plano de Desenvolvimento de Herdeiro (vide modelo Anexo 2.4) e também 

Ana foi submetida à Avaliação de Potencial (vide modelo Anexo 5). 

Ela obteve excelentes indicadores e também foram levantados pontos de 

atenção, numa perspectiva geral ficou evidente que ela estava sendo identificada com 

alto potencial para desenvolver-se como futura executiva e sucessora da família. 

Na Avaliação de Potencial, realizada em consenso pelos gestores das áreas 

nas quais Ana atuou, foram identificados bons resultados, destacando seu talento e 

atendimento às competências esperadas pela organização, bem como sinalizados 

alguns pontos de atenção em nível comportamental. Nesta etapa, também entra um 

importante apoio e orientação para a herdeira, uma vez que seu papel é diferenciado, 

e sua entrada gera insegurança nos demais funcionários. 

As empresas mais bem-geridas são sempre lideradas por pessoas apaixonadas 

pelo que fazem. Elas gostam dos produtos e dos serviços da empresa. Gostam dos 

funcionários e todos envolvidos no negócio, (Davis, 2016, pg.19). Identificamos que 
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Ana possui um vínculo especial com a empresa e ainda reunia característica que a 

qualificam com potencial para a sucessão.  

Ficou evidente a necessidade de ela se capacitar tecnicamente para crescer 

no grupo empresarial, pois sua formação e experiências profissionais até o momento 

não contribuíam para sua atuação na empresa. Foi elaborado um plano de ação para 

atender às necessidades de conhecimentos mais imediatos. Foi indicado em seu PDH 

que ela atuasse na área de Gestão de Projetos. 

Questões comportamentais também foram apontadas como apoio ao seu 

desenvolvimento, com o foco no seu aprimoramento como executiva, as avaliações 

apontaram questões em comunicação, liderança e trabalho em equipe, foi indicado 

um processo de coaching.  

É relevante mencionar que ela participou ativamente de todo processo, fazendo 

contribuições e construindo soluções. Seu avô ficou extremamente satisfeito com sua 

entrada na empresa, principalmente por identificar uma potencial sucessora. 

3.1.2 Momento Atual 

No início de 2015, Ana assumiu a função de Gestora de Projetos da área de 

Seguros. Na estrutura hierárquica da organização, ela está posicionada em nível de 

Coordenadora com reporte ao Diretor Executivo do Grupo. 

O setor de Projetos não existia na empresa, portanto, ela o estruturou. Conforme 

indicado no PDH, ela buscou conhecimento técnico através da contratação de uma 

facilitadora que lhe acompanhou por um período de doze meses, passando 

conhecimentos da metodologia e exercendo mentoria na implementação da área. Até o 

segundo semestre de 2016, ela atuava sozinha no setor, neste período conseguiu 

aprovação para contratar uma Assistente de Projetos, que ingressou em 10/2016. 

Ana tem liderado projetos relevantes para o negócio, como o plano de 

expansão da empresa (2017-2020) e inclusive um projeto em especial ela reporta-se 
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diretamente ao Conselho de Administração, composto por seu avô (presidente do 

conselho), sócios (sua mãe, tios e tias) e conselheiros independentes, ela tem 

conquistado o respeito deste órgão.  

Recentemente, recebeu o desafio de liderar a negociação de uma parceria 

estratégica do grupo com uma as maiores seguradoras do mundo, obteve êxito nas 

negociações, e o produto já está sendo oferecido ao mercado.  

Menciona que a área tem contribuído significativamente para o conhecimento 

do negócio, pois ela se envolve com todas as áreas (financeiro, comercial, marketing, 

recursos humanos, entre outras) da empresa. Para adquirir conhecimentos do 

negócio, está cursando um MBA específico para a área de seguros. 

Até o presente momento coordenou a gestão de 21 projetos, sendo 40% deles 

de Alta Complexidade e 30% de Média Complexidade, destes 71% estão concluídos 

e o restante em andamento no prazo previsto. 

Atualmente, o setor atende de forma satisfatória a condução dos projetos e 

tem conquistado o respeito das demais áreas, principalmente pela habilidade de 

comunicação, empatia e liderança de Ana. O setor tem recebido demandas para gerir 

projetos de outras áreas, o que a está motivado a planejar a implementação futura de 

um escritório de projetos para atender de forma corporativa o grupo. Ela é ambiciosa 

e deseja conquistar um cargo de gerência. Acredita que é possível, a medida que a 

área seja mais robusta atendendo de forma corporativa. 

Ela está muito motivada e feliz com sua carreira profissional, está conquistando 

reconhecimento do seu trabalho e também financeiro, sente-se continuamente desafiada, 

o para ela é importante, menciona que inclusive está surpresa com suas conquistas, não 

imaginava que pudesse se identificar tanto com a empresa e obter tamanha satisfação. 

Reconhece a relevância e o impacto do PDH em sua carreira, conforme depoimento 

realizado no Painel Anual do Instituto Sucessor de 2015, o qual consta em arquivo o vídeo 

e poderá ser consultado pelos avaliadores e depoimento apresentado no Anexo 6.1. 
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Foi convidada pelos sócios da empresa (mãe, tios e tias) para integrar o órgão 

de Governança, Conselho de Família, tem feito boas contribuições. Segue 

qualificando-se também para o papel de futura acionista. 

3.2 ESTUDO DE CASO II – HERDEIRA LIA  

3.1.1 Descrição 

Lia 41 anos, formada em Biologia e Direito, Pós-Graduada em Administração 

em Produção Industrial e MBA em Business Law, é a filha mais velha de uma família 

empresária proprietária de indústrias no segmento químico. 

Lia teve diferentes experiências profissionais antes de atuar no negócio familiar, 

até que em 2000 ingressou como Trainee Administrativo; em 2002, passou a atuar em 

alguns projetos específicos, como novos negócios; em 2003, quando concluiu o curso de 

Direito, começou a estrutuar a área jurídica; em 2009, assumiu a Gerência do 

Departamento Jurídico; em 2011, por influência dela, a família inicia a implementação da 

Governança Corporativa e Familiar; em 2012, foi desenvolvido seu PDH. 

Na 1ª etapa, que é de Análise do Contexto e do Momento Atual, ficou evidenciado 

o engajamento que ela possuía com a empresa e seu desejo de contribuir com o processo 

sucessório, na esfera da Família, dos Negócios e da Propriedade. 

O desafio do PDH era desenhar juntamente com ela um projeto de carreira no 

qual seus talentos fossem aproveitados e que ela pudesse continuar contribuindo para 

o crescimento, profissionalização e sucessão do negócio familiar. 

A 2ª etapa é de Levantamento do Perfil Profissional, ficou evidente a 

necessidade de ampliar a atuação dela no negócio, aproximando-a de áreas mais 

estratégicas e que possibilitassem maior desenvolvimento, uma vez que o 

departamento jurídico, no qual ela exercia a gerência, por ser área de apoio para 

aquele modelo de negócio, possuía limitações quanto à atuação mais estratégica em 

nível do que foi evidente que Lia poderia contribuir.  
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Na 3ª etapa, que é a Análise de Perfil Comportamental, a partir do uso de 

ferramentas de mapeamento comportamental (vide modelo Anexo 2) e das entrevistas e 

análise de seu perfil x Arquitetura do Cargo (vide modelo Anexo 2.3), identificou-se que 

seu perfil possuía aderência a atividades técnicas e apresentava como pontos a 

desenvolver questões ligadas à liderança e posicionamento mais assertivo e diretivo. 

Identificou-se discrepância entre seu perfil e as exigências da função de 

Gerente Jurídica, o que apontou que naquele momento a demanda que a empresa 

tinha para a área jurídica não fazia uso das suas principais habilidades.  

A autora deste trabalho realizou o Feedback com base da metodologia 360º, 

conforme consta no subcapítulo 2.6.1 Etapas do Plano de Desenvolvimento de 

Herdeiro (vide modelo Anexo 2.4), na qual ficou evidente a validação de Lia como 

importante componente no processo sucessório e o reconhecimento de todos na 

empresa quanto ao seu potencial. 

A 4ª etapa é de Conexão com o Negócio Familiar, observamos um importante 

espaço na implantação do modelo de Governança Corporativa, identificou-se que ela 

possuía perfil adequado para a área, interessava-se por estudar a dinâmica das 

empresas familiares e a governança e ainda o conhecimento em assuntos legais e 

societários contribuem para um bom desempenho no Conselho de Administração, 

atuação que estava prevista pelo Acordo de Família e projeto de sucessão estabelecido. 

Após a assinatura do Acordo, Lia se tornou sócia da empresa.  

A construção do PDH permitiu identificar que ela possuía condições de 

continuar atuando intensamente dentro dos cenários de Sócia e Sucessora, bem 

como dar continuidade ao seu desenvolvimento profissional, ampliando sua esfera de 

atuação. 

A 5ª Etapa propõe a Construção do Projeto Profissional, considerando sua 

formação acadêmica e técnica, somada a experiência de mais de 10 anos na empresa 

familiar, bem como seu engajamento com o negócio, ficou evidente que existia um 
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espaço importante a ser ocupado na organização neste momento de 

profissionalização, portanto, o PDH fez as seguintes indicações: 

 Atuação como Gerente de Governança Corporativa: função que tem como 

objetivo estabelecer a conexão do Conselho de Administração com a 

operação e apoiar na implantação do modelo de Governança Corporativa; 

 Coordenação da Secretaria do Conselho de Administração; 

 No setor jurídico, foi sugerido que ela delegasse atividades operacionais e 

continuasse com a responsabilidade sobre assuntos relacionados aos 

temas estratégicos para o negócio e aos poucos se desligasse da área; 

 Implementação e Coordenação do Family Office da família, escritório 

responsável por gerir o patrimônio, prestar apoio em assuntos jurídicos, 

contábeis, fiscais, investimentos e serviços de apoio. 

E, caso no futuro a empresa optasse pela abertura de capital, Lia poderia 

agregar ainda a função de RI – Relacionamento com Investidores. 

Frente a esse cenário, organizamos as novas atribuições dos cargos 

juntamente com Lia, tendo como premissa o projeto de sucessão e as combinações 

do Acordo de Sócios. 

Tendo em vista estas novas obrigações, Lia precisou buscar mais 

informações para apoiar a família para o momento de transição. Seu novo papel, a 

partir do PDH, era de conduzir o processo de Governança, fazendo com que as 

combinações do Acordo de Sócios fossem cumpridas, e o Conselho de Família e de 

Administração funcionasse de forma eficaz. Nesse sentido, o PDH contribuiu com 

indicações de cursos e leituras para seu desenvolvimento técnico e comportamental. 

3.1.2 Momento Atual 

As indicações realizadas pelo PDH foram implementadas, Lia exerce todas as 

funções acima descritas. Está feliz e motivada com seu projeto de carreira profissional, 
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sente-se desafiada e identifica claramente seu crescimento, conforme evidenciado 

nas suas avaliações de potencial. Reconhece a relevância e o impacto do PDH em 

sua carreira, conforme depoimento que consta no Anexo 7.2. 

Desde 2013 dedica-se a realizar diversas formações que foram sugeridas no 

PDH, as principais foram: Secretaria de Governança; Conselheiro de Administração 

(ambos no Instituto Brasileiro de Governança Corporativa-IBGC), Formação de 

Herdeiros e Acionistas (Fundação Dom Cabral); Gestão de Patrimônio/Family Office; 

Cursos voltadas para a área de finanças e contabilidade. 

Em 2014, a família assinou o Acordo de Família e de Sócios e iniciou a 

implementação do Conselho de Administração, contratando dois conselheiros 

independentes. Lia atuou na implementação do projeto de Governança Corporativa e 

da Secretaria do Conselho, apoiou também o processo seletivo dos conselheiros.  

Atualmente, ela continua exercendo a função de Secretária do Conselho, o 

que considera que contribui muito para seu aprendizado sobre negócios e estratégias, 

uma vez que acompanha todas as reuniões desse órgão, e os conselheiros são 

profissionais de altíssima senioridade e notoriedade. Ela também acompanha e 

coordena os trabalhos dos comitês instituídos pelo Conselho de Administração, o que 

lhe permite ter acesso a praticamente todas as áreas estratégicas do negócio. Tudo 

isso a apoia no desenvolvimento para futuramente compor o Conselho de 

Administração como uma Conselheira. 

Ainda em 2014 iniciou a implementação do Family Office. Considera que no 

início seus pais não reconheciam muito essa função, atualmente é bastante 

demandado e valorizado, pois tem apresentado resultados significativos na gestão do 

patrimônio da família e permitiu separar totalmente as questões pessoais da família 

que eram resolvidas pela empresa. Como Lia tem dedicação parcial, foi contratada 

uma secretária com dedicação total. No Anexo 7.1, constam informações. 
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A estrutura de Governança na empresa vem-se tornando cada vez mais 

robusta. Em 2016, ocorreu a entrada de um terceiro Conselheiro Independente, Lia 

conduziu o processo seletivo e também coordenou a avaliação do trabalho dos 

Conselheiros já contratados. Em 2016, Lia teve atuação importante junto à revisão 

dos Valores do Grupo, passou a integrar o Comitê de Ética e participou ativamente da 

elaboração e lançamento do Código de Ética e do Canal de Denúncias. 

Quanto ao Acordo de Acionistas, ela atuou diretamente na implantação e 

possui como atribuição monitorar e orientar o cumprimento das combinações. 

Ela segue exercendo a função de Gerente Jurídica, reportando-se ao CEO do 

Grupo (profissional que não pertence à família), agora ela tem uma atuação mais 

estratégica, em consenso com o seu gestor concluiu que esta atividade permite que 

acompanhe o dia a dia da empresa, e isso é relevante para sua formação, e também 

sua experiência permite que faça boas contribuições para a área. Avaliam que ela 

poderá se desvincular da área no futuro, podendo exercer o papel de assessora 

jurídica externa, porém não consideram relevante estipular prazo. 

Lia também dedicou-se a desenvolver-se nos pontos de atenção identificados no 

PDH, como fortalecimento de seu posicionamento e liderança de equipe, conforme pode 

ser observado na Avaliação de Potencial realizada por seu gestor. 

4 CONCLUSÃO 

Nosso objetivo em construir uma metodologia de apoio à  carreira de herdeiros 

de empresas familiares tem como base a busca da perpetuação do negócio e 

patrimônio familiar considerando a satisfação e realização dos envolvidos. O processo 

sucessório sempre foi discutido sob a ótica de quem é sucedido e pouco se olhava 

para o sucessor. Sabendo que sucessão não é um evento, e sim um processo que 

deve ser trabalhado ao longo dos anos, observamos uma grande oportunidade na 

orientação de herdeiros como forma de apoio à sucessão. 
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A passagem de bastão, quando é realizada para alguém que foi preparado 

para recebê-lo, torna-se mais tranquila e segura para o negócio. Assim como a 

perpetuidade do patrimônio e da sociedade também deve ser discutida e trabalhada 

com os membros de famílias empresárias, para que cada um consiga compreender a 

relevância do seu papel na sociedade e no modelo de governança que se implanta 

para sustentar a transição entre gerações.  

O PDH alcança seu objetivo quando apoia a gestão da carreira de herdeiros 

de famílias empresárias e o processo de sucessão. Os resultados do projeto estão 

relacionados diretamente ao impacto e benefícios junto ao público-alvo, portanto, aos 

herdeiros. Nos dois estudos de caso explorados neste relatório é possível identificar 

com clareza o impacto dos projetos nas carreiras. 

As diferentes perspectivas de carreira muitas vezes não são identificadas pelo 

herdeiro e pela família, que, por vezes, imersos nas demandas e urgência do dia a 

dia, ou em situações de  grande apelo emocional, ficam impossibilitados de olhar com 

clareza e lucidez o futuro. Isso ficou evidente no Estudo de Caso II.  As experiências 

consistentes das autoras junto à  construção de soluções para a sucessão, Acordo de 

Sócios e implementação da Governança Familiar e Corporativa permitem estas 

reflexões. 

Conforme já relatado na introdução, a metodologia é inovadora e diferenciada 

no segmento, pois na construção do projeto de carreira, é considerada a ótica do 

herdeiro, abrangendo a sucessão na esfera da Família, da Propriedade e dos 

Negócios. Sob essa perspectiva contempla o Acordo de Sócios e o modelo de 

Governança Corporativa desenhado para a empresa, possibilitando que a carreira do 

herdeiro ande em sinergia com os objetivos da família. A evolução da metodologia 

também pode ser evidenciada neste relatório.  

Na empresa familiar, notamos que tanto as escolhas profissionais quanto a 

sucessão são influenciados pelos valores da família, e a forma como as carreiras dos 
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herdeiros foram constituídas pode interferir no processo sucessório, seja em função 

da escolha da profissão, seja em função da formação específica e do preparo destes 

líderes para assumir a gestão da empresa. Por isso, é necessário que o diálogo e o 

assunto sucessão façam parte do cotidiano da família empresária, que não deixe de 

falar disso apenas no final da vida do fundador. É recomendado que este assunto seja 

tratado no decorrer dos anos, com a participação do fundador e das gerações 

seguintes, se possível. 

O herdeiro que escolher atuar na empresa da família deve se preparar tanto 

quanto um profissional que vai para o mercado. Atuar fora dos negócios da família por 

um período pode ser uma experiência muita enriquecedora e serve como uma 

confirmação de seu potencial e empregabilidade. 
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