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DESENVOLVIMENTO
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E DA FAMÍLIA
EMPRESÁRIA

Programa com o objetivo de contribuir
para o desenvolvimento de empresas
familiares, por meio do auxílio a seus
membros na construção de um futuro
que garanta a perenidade do negócio,
bem como preservar o patrimônio
e a harmonia das relações.

Campus Aloysio Faria, Nova Lima - MG

SOBRE
O PROGRAMA
O PDA ESTÁ

HÁ 20 ANOS

NO MERCADO,
TENDO

AUXILIADO

MAIS DE 600
FAMÍLIAS

EMPRESÁRIAS
DE TODO O BRASIL.

A Parceria para o Desenvolvimento
do Acionista e da Família Empresária –
PDA tem como objetivo contribuir
para o desenvolvimento de empresas
familiares, auxiliando seus membros
na criação de um ambiente favorável
à discussão e à construção de um
futuro maduro e profissionalizado,
garantindo assim a perenidade do
negócio, a preservação do patrimônio
e a harmonia das relações familiares.

PILARES
O PDA é estruturado em três
pilares fundamentais:

“O

PDA FOI PARA

NÓS UM PROCESSO DE

DESENVOLVIMENTO
Momento no qual os participantes
recebem o aporte conceitual
sobre temas importantes para
as empresas familiares.

APRENDIZADO PARA
DISTINGUIR O PAPEL
DA FAMÍLIA E DE UMA
SOCIEDADE: o que é

ser sócio e não, dono,
respeitar a individualidade
e compreender o que é ser

MONITORIAS
Oportunidade de aplicação do
conhecimento recebido a partir das
necessidades específicas de cada
família, sempre com especialistas

pai, filho, irmão e sócio.
Facilitará, em muito,
a sucessão familiar.

”

da FDC trabalhando em conjunto.

INTERCÂMBIO
Espaço para a troca de informações
entre as diversas famílias
participantes, que compartilharão
suas histórias, experiências
e soluções encontradas.
RUI ALTENBURG
DIRETOR-PRESIDENTE
ALTENBURG INDÚSTRIA TÊXTIL

METODOLOGIA
O PDA utiliza diversas metodologias para alcançar
o objetivo de desenvolvimento das famílias
empresárias, entre elas: aportes conceituais,

DIAGNÓSTICO

dinâmicas de grupo, trocas de experiências,
entrevistas com os membros das famílias
e outras. O Programa se desenvolve segundo
etapas específicas, como detalhado abaixo:

DEVOLUTIVA

• Desenvolvimento: o aporte conceitual se dá
por meio de 12 módulos presenciais mensais
de dois dias cada. Neles serão abordados temas
de interesse geral para as famílias empresárias,

PLANEJAMENTO

como relações de confiança, governança
corporativa, conselho de administração e
de família, planejamento patrimonial, direitos

dos temas abordados ao longo do Programa.
A etapa de monitoria se inicia com um diagnóstico
para a definição do tema que será implementado
para a família empresária e conta com um
questionário a respeito de questões da família,
do patrimônio e da gestão, seguido de uma
entrevista coletiva e/ou individual, coordenada
por um especialista da FDC, com todo o grupo
familiar. As conclusões desse diagnóstico
servirão de base para a definição da monitoria
e para a construção de um planejamento

ACOMPANHAMENTO

estratégico familiar.
• Intercâmbio: são atividades estruturadas
de benchmarking realizadas entre os diversos
públicos da empresa familiar, promovendo
a integração e a troca de experiências
e discutindo os desafios específicos
de cada grupo da família empresária.
Durante toda a realização do Programa,
o grupo familiar é acompanhado e avaliado,
observando-se a sua evolução.

GERAÇÃO
DE CONHECIMENTO

INTERCÂMBIO

• Monitorias: é a aplicação prática do conhecimento

MONITORIAS

processo sucessório e outros.

DESENVOLVIMENTO

e deveres dos acionistas, acordo de acionistas,

“O

BRIGADO, MESTRES,

PELO CARINHO E DEDICAÇÃO.

O PDA foi uma experiência
enriquecedora, pois oportunizou
aos acionistas da empresa
uma nova visão econômica,
jurídica e estratégica sobre
o mundo das empresas
e dos negócios. Tivemos
oportunidade de trocar
experiências com dirigentes
e acionistas de empresas
da região e contar com
os melhores professores
da Fundação Dom Cabral.

”

VILSON LUIZ DE SOUZA
PRESIDENTE DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO
DUDALINA

“A

PARTICIPAÇÃO

DE NOSSA FAMÍLIA NO PDA
FOI MUITO IMPORTANTE,

PARTICIPANTES
Membros de uma família empresária (fundadores,
cônjuges, sucessores e herdeiros de segunda,
terceira e quarta gerações), que trabalham
na empresa ou não.

POIS, ALÉM DA UNIÃO
DA FAMÍLIA, QUE FOI
REFORÇADA, PUDEMOS
CONVIVER INTENSAMENTE
COM DIVERSAS FAMÍLIAS
EMPRESÁRIAS, DE VÁRIOS
RAMOS DE ATIVIDADE.
PUDEMOS TER UM
APRENDIZADO EFICIENTE
A PARTIR DE TROCA DE

RESULTADOS
• Melhoria dos aspectos de relacionamento
e de coesão familiar.
• Incentivo ao diálogo, ao respeito, à colaboração
e ao apoio mútuo.
• Compreensão das vantagens de acordos
e protocolos familiares.
• Qualificação do processo de sucessão.
• Entendimento das expectativas das novas
gerações e suas repercussões na continuidade

EXPERIÊNCIAS ENTRE AS
FAMÍLIAS E DENTRO DA
NOSSA PRÓPRIA FAMÍLIA.
O elevado nível do corpo
docente facilitou o processo
de reflexão dos temas
abordados. Com certeza,
evoluímos bastante como
pessoa e isso se reverterá
em melhorias contínuas
em nossa família
e em nossa empresa.

”

do negócio e nas relações familiares.
• Criação de um ambiente adequado para
o desenvolvimento e/ou aperfeiçoamento
da governança corporativa.
• Conscientização da importância da preservação
do patrimônio e maximização do valor da empresa.

CARLOS JOSÉ MENESES SILVA
CONSELHEIRO
COSIL CONSTRUÇÕES
E INCORPORAÇÕES

EQUIPE TÉCNICA
Uma equipe multidisciplinar, constituída por
especialistas com grande experiência em empresas
familiares. Durante todo o Programa, professores,
advogados e terapeutas familiares atuam
nas diferentes etapas do processo viabilizando
o alcance dos objetivos esperados.

ALGUMAS
EMPRESAS
PARTICIPANTES
• Bauducco

• Hotel Tauá

• Cedro Têxtil

• Jorlan

• Concreto

• Líder Aviação

Empreendimentos
e Participações
• Construtora Líder
• Dori Alimentos
• Dudalina
• Drogaria Pacheco

• Localiza Rent a Car
• Lorenzetti
• Minasmáquinas
• Mills Estruturas
e Serviços
de Engenharia

• Grupo Algar

• Saritur

• Grupo Orguel

• Supermercado Sonda

• Grupo Benassi

• Supermercado Zona Sul

• Grupo Silvio Santos

• Viação Águia Branca

• Grupo Telles

“E

NTENDER QUE

UMA EMPRESA SOBREVIVE
DE PESSOAS COMPETENTES
E PROFISSIONAIS
QUALIFICADOS E QUE
MUITAS VEZES ELAS
NÃO ESTÃO NA FAMÍLIA.

Isto é, nem todos os sócios
e herdeiros devem trabalhar
na empresa, somente
os que podem acrescentar
positivamente na gestão.

”

LUIZ COELHO COUTINHO
DIRETOR-PRESIDENTE
EXTRABOM SUPERMERCADOS
Campus Aloysio Faria, Nova Lima - MG

ENTRE AS
MELHORES
ESCOLAS
DE NEGÓCIOS
DO MUNDO,
SEGUNDO
O RANKING
DO FINANCIAL
TIMES.

FUNDAÇÃO
DOM CABRAL

Há mais de 40 anos, a Fundação Dom Cabral
se destaca em seu campo de atuação pela
capacidade de empreender uma leitura
detalhada das reais necessidades dos clientes.
É exatamente essa visão ampla e aprofundada
que permite à FDC formular Soluções
Educacionais adequadas a cada caso,
promovendo melhores resultados e novas
oportunidades de desenvolvimento para
indivíduos e organizações. Nossa filosofia
respeita a identidade das organizações,
a peculiaridade dos segmentos em
que atuam e a dinâmica dos mercados.

Unindo teoria e prática, a FDC promove
a capacitação de executivos, gestores públicos,
empresários e organizações. A parceria com
escolas internacionais e professores com
larga experiência de mercado e rica vivência
organizacional possibilita uma troca intensa
e produtiva durante os Programas. São Soluções
Educacionais sustentadas por alianças
estratégicas e acordos de cooperação com
renomadas instituições nos Estados Unidos,
na China, Índia, Rússia e em outros países
da Europa e América Latina.

Campus Aloysio Faria
Av. Princesa Diana, 760
Alphaville Lagoa dos Ingleses
34018-006 - Nova Lima - MG - Brasil

Campus São Paulo
Av. Dr. Cardoso de Melo, 1.184
15º andar - Vila Olímpia
04548-004 - São Paulo - SP - Brasil

Campus Belo Horizonte
Rua Bernardo Guimarães, 3.071
Santo Agostinho
30140-083 - Belo Horizonte - MG - Brasil

Campus Rio de Janeiro
Praia de Botafogo, 300
3º andar - Botafogo
22250-040 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil

ASSOCIADOS
EM TODO O BRASIL
0800 941 9200
atendimento@fdc.org.br
www.fdc.org.br
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