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Gestão de
Empresas
Familiares

SELO DE
CONFIANÇA

CARCAVELOS, PORTUGAL

Equilibrar a pressão
da competitividade
com a força das
emoções
O DESAFIO

O PROGRAMA

Quando família e negócios se
encontram o resultado é muitas vezes
uma combinação complexa e potente.
No entanto, ao contrário do que muitos
empresários e gestores pensam, a
solução não é tirar a família do negócio.
O sucesso passa antes por tirar o
máximo partido do elemento familiar,
criando vantagens competitivas que
as empresas sem influência familiar
dificilmente conseguem replicar.

O primeiro passo neste caminho
é entender os aspetos que tornam
a empresa familiar um formato
de organização empresarial único.
Partindo do conceito de empresa
familiar, este programa abordará as
características que diferenciam este
tipo de organizações e os desafios
específicos que tipicamente enfrentam.

O que
esperar:
PARA SI
Apresentação e discussão de boas
práticas que distinguem as empresas
familiares que perduram no tempo
– e passam por sucessivas gerações
de família – daquelas que não têm
continuidade
Desenvolvimento de uma capacidade
de “pensamento estratégico” sobre a
própria empresa e o ciclo de vida da
família e da empresa

PERFIL DE PARTICIPANTES
O programa destina-se a membros de
famílias que sejam donas de um negócio
familiar, aos mais diversos níveis:
Elementos da família que estão ativamente
envolvidos na gestão da empresa e aqueles
que acompanham o negócio à distância
Familiares com laços de sangue e familiares
por via do casamento
Elementos da geração mais velha
e membros da geração mais nova

Dentro desta diversidade de perfis, encorajamos
a participação de pelo menos dois elementos
da mesma família.
A presença no programa de uma “equipa” familiar
potenciará a aprendizagem e a melhor aplicação
no futuro dos conhecimentos adquiridos

PARA A SUA
ORGANIZAÇÃO

Resposta aos desafios específicos que
as empresas familiares encontram

Programa
O programa reúne especialistas reconhecidos internacionalmente nas
áreas da Gestão de Empresas Familiares e Liderança, incluindo a professora
Christine Blondel - responsável pela área de “Family Business” no INSEAD.
Ao longo dos dias de formação, exploram-se as 3 grandes questões por trás
de cada negócio familiar, e a ideia é que cada participante/família procure as
respostas mais adequadas ao seu contexto particular.

O que torna as
empresas familiares
diferentes?

Como
liderá-las?

Como assegurar
a longevidade?

· Características

· Como enfrentar os desafios?

· Tradição e inovação

· Dinâmicas familiares

· Como tirar partido das
vantagens?

· Desenvolvimento
multigeracional

· Como lidar com os paradoxos?

· Planeamento da sucessão

· Lado solar e lado lunar

Especialista em
Gestão de Empresas
Familiares

COM O APOIO DE:

Especialista
em Liderança

Especialista do
INSEAD em Gestão
de Empresas
Familiares

Programa

Os Conceitos Fundamentais
da Gestão de Empresas
Familiares
Definição, relevância e abordagens
conceptuais das empresas familiares
O modelo de três círculos: ensinamentos
práticos para as empresas empresárias
Compreender as dinâmicas familiares
e os seus impactos nas empresas
familiares
O que significa ser dono de uma empresa
familiar

O Papel do Governo
Societário nas Empresas
Familiares*

32 horas

Liderança e Cultura
nas Empresas Familiares
Liderança num mundo em mudança
Os diferentes papéis dos líderes
nos negócios
As vicissitudes da liderança em
empresas familiares
Os diferentes papéis dos líderes
nos negócios
Liderança e stewardship em empresas
familiares

Sucessão e Continuidade
das Empresas Familiares*

Governance de empresas familiares:
objetivos e estruturas

Assegurar uma comunicação eficaz
e justiça processual

Conselho de família, políticas de família
e protocolo familiar

A gestão de conflitos em empresas
familiares

Processos de implementação mais
adequados

Formação da nova geração, transferência
do poder e planeamento de sucessão

A importância de ter valores e uma visão
partilhadas

Estilos de saída e suas implicações

COM O APOIO DE:

*Módulos lecionados em inglês

Quem já
participou?
8%

61 a 70 anos

58 %

15 %

HOMENS

28 %

51 a 60 anos

21 a 30 anos

42 %

MULHERES

20 %

41 a 50 anos

29 %

31 a 40 anos

Função

3 % Consultores, Auditores e Analistas
3 % Direção Logística e de Operações

3 % Engenharia

42 %

4 % Direção de Marketing e Comunicação

6%

Administração
e Direção Geral

Empreendedores
e Empresários

6%

Arquitetura

6%

Advogados,
Juristas e Notários

6%

Direção Comercial

10 %

Direção Financeira

Empresas

45 %

GRANDES
EMPRESAS

55 %
PME’S

12 %
Saúde

Qual o impacto?
“Este programa, com uma boa fusão de teoria
com casos práticos, por vezes semelhantes
aos que vivo no dia-a-dia, permite e incentiva
a reflexão, debate e partilha de opinião sobre
muitos destes temas. Por esta razão, considero
que o curso pode ter um impacto decisivo
na vida de uma empresa familiar.”
Carlos Pinto Coelho
Administrador e CFO @ Onyria Resorts / Quinta da Marinha

“Foi uma grande mais-valia pelo networking
com pessoas que tenham relação comempresas
familiares e pelos conteúdos que alteraram
a minha maneira de pensar.”
João Pereira de Sousa
Management Trainee @ Pestana Hotels & Resorts

“Um programa de excelência
que nos permite interagir
com diferentes realidades e
desenvolver novas competências,
tornando-se uma mais-valia
para todos os participantes.”
Noémia Antunes
Advogada @ Sociedade de Advogados
Bandeira, Reis Lima & Brás da Cunha

“Foi uma mais-valia ter
partilhado este curso com
a minha mãe. A partilha de
experiências e o debate foram
muito enriquecedores.”
Ana Carolina Breda
Management Advisory & HR Manager
@ Bresimar Automação

Corpo Docente

Coordenação Científica
Alexandre Dias da Cunha
Licenciado em Gestão pela Universidade Católica em Lisboa
e MBA pelo INSEAD, Alexandre Dias da Cunha iniciou
a sua carreira como consultor na McKinsey, antes de se
dedicar às empresas da família, nas quais exerce funções
executivas desde 1993. É atualmente membro do Conselho
de Administração de várias empresas familiares.
Professor Adjunto da Nova SBE, Alexandre Dias da Cunha
leciona cursos sobre empresas familiares desde 2012, e é desde
2013 responsável pela “Family Business Initiative”, um centro de
conhecimento criado pela escola. Desde 2016, é Senior Advisor
e Associate Partner na Cambridge Advisors to Family Entreprise.

SAIBA MAIS

Especialista
em Liderança

Especialista do INSEAD
em Gestão de Empresas
Familiares

Miguel Pina e Cunha

Christine Blondel

Professor Catedrático na Nova SBE e um dos
mais conceituados investigadores na área de
Liderança e Comportamento Organizacional
a nível mundial, tendo recebido diversos
prémios pela sua abordagem inovadora.
Com mais de 30 livros publicados, Miguel Pina
e Cunha trabalha com executivos nas mais
variadas geografias.

Professora no INSEAD para as áreas de
Empreendedorismo e Empresas Familiares,
Christine Blondel tem um vasto historial de
investigação e publicação sobre temas como
empresas familiares grandes multigeracionais,
o dilema do sucessor, fair process, governance,
a mulher na empresa familiares, entre outros
temas.

SAIBA MAIS SOBRE O CORPO DOCENTE

Nova School
of Business
& Economics

As instalações da Nova
SBE têm o selo de
confiança COVID OUT,
atríbuido pelo ISQ.

SAIBA MAIS

Uma escola que sempre olhou
para o futuro como forma de
perpetuar o seu legado.

Desde o início que o papel da Nova SBE esteve
sempre muito bem definido. E assim se manteve
nos últimos 40 anos: participando ativamente para
transformar o mundo de forma positiva.

Amanhã, tal como hoje, seremos uma escola que
receberá quem continua a acreditar na nossa
capacidade em superarmo-nos, demonstrando as
mentes curiosas e determinadas que somos.

Acreditamos em ter um compromisso para com
todas as pessoas que se atrevem a questionar,
a descobrir, a criar. As que continuam a tentar
superar-se e a melhorar os meios através dos
quais podem ser melhor e fazer melhor enquanto
pessoas, profissionais, líderes. Enquanto cidadãos.

Seremos o espaço onde é possível ter as
ferramentas necessárias para perceber onde quer ir
e começar a traçar o caminho para chegar lá.
Ver história a ser feita e fazer parte dela é um
privilégio raro.
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Esta informação foi atualizada a dezembro 2020.

Nova SBE Executive Education
Expanda os seus horizontes

Program Advisor
Fernanda Pereira
fernanda.pereira@novasbe.pt
(+351) 915 275 870

CANDIDATE-SE AQUI

IDIOMA
Português & Inglês
DURAÇÃO
4 dias
FORMATO
Das 9h às 18h

exed.novasbe.pt

7ª EDIÇÃO
22 a 25 de junho de 2021

Nova School of Business & Economics
Ming C. Hsu Executive Hall
Campus de Carcavelos
Rua da Holanda, 1
2775-405 Carcavelos

ACREDITADO POR:

INVESTIMENTO
2.400€

MEMBRO DE:

RECONHECIDO POR:

SIGA-NOS:

