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» BIANCA MELLO

O surgimento de uma
empresa envolve difi-
culdades, riscos, tra-
balho árduo e noites

sem dormir. Depois de qua-
renta ou cinquenta anos, com
o patrimônio já construído,
normalmente chega a hora do
empresário fundador passar o
bastão. O ideal seria que o su-
cessor fosse alguém com os
mesmos interesses e paixão
pelos negócios, o que nem
sempre acontece. Hoje, o gran-
de desafio destas organizações
é criar formas para que herdei-
ros se preparem para assumir
ou colaborar com a compa-
nhia. Esses jovens, por sua vez,
precisam encontrar equilíbrio
entre sua vontade e as expec-
tativas dos pais.

De olho nessa demanda do
mercado, a consultoria Ernst &
Young desenvolveu um pro-
grama internacional para aju-
dar filhos de empresários que
desejam se encaixar nos negó-
cios da família. Criado há qua-
tro anos, o Junior Academy
propõe atividades focadas em
empreendedorismo e aborda
questões relacionadas à ges-
tão e decisão estratégica, in-
centivando a troca de expe-
riências entre pessoas de dife-
rentes nacionalidades.

Segundo o sócio-líder de
mercados estratégicos da Er-
nest & Young, André Viola Fer-
reira, a consultoria percebeu o
quanto era importante auxi-
liar o momento da transição
nas empresas familiares e bus-
ca assessorá-las para dirimir
estas carências. Ferreira desta-
ca que a maior dúvida daque-
les que buscam o curso é saber
como pais e filhos podem se
encaixar dentro dos negócios. 

Na avaliação do sócio da
Ernest & Young, normalmente
os filhos e parentes próximos
têm muita vontade de contri-
buir com a família, mas não
sabem direito o que fazer. “A
intenção é posicionar o jovem
para que decida como pode

ser melhor aproveitado nos
negócios familiares”, explica,
acrescentando que, antes de
tudo, é fundamental a pessoa
identificar sua vocação profis-
sional. “Dessa forma, ela vai
saber se pretende atuar den-
tro do próprio negócio como
conselheiro e executivo ou se
vai começar seu próprio ne-
gócio”, cita Ferreira.

Programa

O Junior Academy possui
uma edição anual e já recebeu
220 participantes de 27 países.
Em 2011, o Brasil teve quatro
participantes, número que su-
biu para 19 este ano. Os alunos
são divididos em três catego-
rias, conforme a faixa etária,
em First Program (16-20 anos),
Advanced Program (21-25
anos) e Excellence Program
(para maiores de 26 anos). As
aulas são em inglês e, para par-
ticipar, é necessário ter pelo
conhecimento do idioma no

nível intermediário-avançado. 
As aulas duram uma sema-

na e cada nível tem países es-
pecíficos onde serão minis-
trados. Entre os locais à dis-
posição dos participantes es-
tão Estados Unidos, Suiça,
Itália, Reino Unido e Cinga-
pura e fica a critério do parti-
cipante a escolha da universi-
dade. As atividades são for-
matadas de acordo com cada
fase e a grade e o corpo do-
cente variam de acordo com a
instituição de ensino. “Ocor-
rem sempre na metade do
ano, entre julho e agosto, que
são período de férias escola-
res”, acrescenta Ferreira.

Os alunos do First Program
podem ter aulas entre a uni-
versidade Babson College,
nos Estados Unidos (EUA), e
na Universidade de Saint Gal-
len, na Suíça. O objetivo nesse
primeiro estágio é mostrar
como trabalhar com um pro-
jeto empresarial. Os partici-
pantes visitarão o escritório

O dilema da sucessão 
nas empresas familiares

GESTÃO

Focando na expansão no
mercado de crédito consig-
nado, o Grupo P&N, espe-
cializada em software para
gestão e vendas de crédito
consignado, confirmou a
contratação de Márcio De-
sideri como executivo co-
mercial. Formado em ad-
ministração de empresas
pelo Centro Universitário
Fieo (Fundação Instituto de
Ensino para Osasco), com
especialização em marke-
ting, o executivo acumula
grande experiência no mer-
cado de crédito consignado, com passagens pelo Banco
Sudameris, Banco Santander, Banco Bonsucesso e Ban-
co Matone. "Iniciaremos um projeto arrojado para atrair
representantes e distribuidores em todos os Estados.
Queremos dobrar nossa carteira de clientes até o final de
2012", afirma Desideri.

MONTREAL INOVE NOMEIA DIRETOR EXECUTIVO 

Eduardo de Abreu Coutinho foi nomeado diretor executivo da Montreal
Inove, que desenvolve produtos e serviços de tecnologia. O executivo
assume a nova função para realinhar a nova estratégia de negócios da
empresa, que passa por modernização administrativa e gerencial ao
longo deste ano. Graduado em direito pela Faculdade de Direito
Cândido Mendes, com MBA em direito da economia e da empresa pela
Fundação Getulio Vargas (FGV), Coutinho é também membro da
American Chamber of Commerce for Brazil. Ele iniciou a carreira na
Montreal em 1993, no departamento Jurídico, e cinco anos depois
ocupava a posição de diretor jurídico, cargo que permaneceu até o ano
passado. Tornou-se membro do Conselho Diretor da companhia,
função que ocupa até hoje.

PAULO CURIO É PROMOVIDO NA MOVILE 

A Movile, especializada em serviços móveis e de entretenimento,
anunciou que Paulo Curio assumiu a diretoria de operações na
América Latina, coordenando o trabalho dos diretores das áreas de
negócio, produto e country managers no Brasil, Colômbia, Venezuela e
México. Ao todo, Curio terá uma equipe de 100 pessoas. Formado em
engenharia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e em
gestão empresarial, com ênfase em tecnologia da informação (TI),
pela Universidade Estácio de Sá, o executivo está na empresa há sete
anos, período em que exerceu, inicialmente, funções gerenciais,
assumindo posteriormente o cargo de diretor de produto e negócios.
Antes da Movile, teve uma passagem de seis anos na empresa de
softwares Fábrica Digital.

THALITA ROCHA É PROMOVIDA NA WÄRTSILÄ 

A Wärtsilä, especializada no fornecimento de motores e prestação de
serviços para navios e usinas termelétricas, confirmou que Thalita
Rocha acaba de assumir o cargo de coordenadora de recursos humanos
(RH) na filial da empresa em Manaus (AM). Na companhia há dois anos,
e com quase uma década no mercado, a nova coordenadora já passou
por empresas das áreas de telecomunicações, exportação e bebidas.
Thalita é graduada em psicologia pela Uninorte, formada em coaching
pela Sociedade Brasileira de Coaching, pós-graduada em Gestão de
Pessoas pelo La Salle, a executiva possui ainda MBA em Gestão por
Competência e Coaching pelo Instituto de Pós-Graduação (Ipog).

AGÊNCIA KINDLE CONTRATA DIRETORA DE ARTE

Jéssyca Lobo é a mais nova
componente da equipe criativa da
Kindle. A diretora de arte chega
para atuar nas contas de BRMalls,
Sportv, Forum Ipanema e PSafe,
entre outras. Graduada em
publicidade e propaganda pela
Pontifícia Universidade Católica de
Goiânia (PUC-GO), Jéssyca tem
ainda formação em design gráfico
pelo Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial de Goiás
(Senac-GO) e curso de edição de
vídeo na academia internacional
de cinema, além de curso de
fotografia no Instituto Denver. Antes de chegar à Kindle, ela atuou pela
Percepttiva Publicidade, onde também chefiou a diretoria de arte,
Virtus Filmes, Vídeo Filmes e Sambatango Filmes.

Grupo P&N anuncia
a contratação de
Márcio Desideri 

L’HOTEL PORTO BAY TEM NOVO GERENTE GERAL

Ruben Leme acaba de assumir a gerência geral do L’Hotel Porto Bay
São Paulo, empreendimento hoteleiro localizado próximo da Avenida
Paulista. Leme está no empreendimento desde 2007, período em que
ocupou os cargos de gerente de contas e de vendas. Com mais de 10
anos no mercado, Leme possui MBA em gestão estratégica e
econômica de negócios pela Fundação Getulio Vargas (FGV-SP). Na
carreira, passou pela recepção e reservas do Old Yacht Club Inn, na
Califórnia, e no Casa Grande Hotel Resort & Spa, no Guarujá.
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Ferreira: os filhos até querem colaborar, mas não sabem como 

da Ernst & Young e receberão
aconselhamento profissional.
Além disso, também terão
acesso a palestras sobre negó-
cios da família, gerenciamen-
to estratégico de projetos e
técnicas de apresentação. 

No módulo Advanced Pro-
gram, as aulas são na Insead
Business School, em Cingapu-
ra. Durante esta fase, os parti-
cipantes trabalham em uma
série de estudos de caso indi-
vidualmente ou em grupo, to-
dos baseados em casos de su-
cesso de empreendedorismo. 

No Excellence, os partici-
pantes irão para a IESE Nova
York, nos EUA, e a meta é focar
em estudos de casos que inci-
dem sobre aspectos importan-
tes de gestão da inovação, o
poder e a importância das re-
des sociais, de liderança e em-
preendedorismo.

Dúvida 

A empresa de serviços em
Tecnologia da Informação Ste-
fanini IT Solutions foi fundada
em 1987 e ainda não passou
por um processo sucetório. O
filho do presidente da empre-
sa, Guilherme Stefanini, está
com 21 anos e cursa faculdade
de administração na Funda-
ção Getulio Vargas (FGV). Ele
participou da última edição
do Junior Academy, mas ainda
não está trabalhando na em-
presa da família. 

Em uma visão de longo pra-
zo, Guilherme ainda está na
dúvida se trabalha nos negó-
cios da família ou abre a pró-
pria empresa. Ele reconhece,
no entanto, que qualificação,
competência e gosto pelo seg-
mento em que a companhia
familiar atua são fundamen-
tais, do contrário o patrimô-
nio construído por seus pais
poderia ser dilapidado. “Cres-
ci acompanhando meus pais
trabalhando na empresa e
brinco que ela é quase minha
irmã mais velha”, comenta,
acrescentando que esse con-
vívio lhe deu uma vertente
empreendedora

Antes de tomar uma decisão
definitiva, o jovem quer co-
nhecer outras possibilidades e
trabalhar em alguns locais que
lhe darão outros conhecimen-
tos importantes. “O começo de
carreira vai me dar a capacita-
ção para poder realizar meus
planos de futuro”, avalia. Se-
gundo Guilherme o Junior Aca-
demy foi uma experiência mui-
to válida e serviu para mostrar
como funciona a dinâmica de
sucessão. “Foi também uma
oportunidade de conhecer
pessoas de diversos países e
saber um pouco da história de
empresas que já estão na quin-
ta geração”, explica.

Na avaliação do presidente
da companhia, Marco Stefani-
ni, um ponto importante é de-
senvolver um estilo de gestão
que alie afinidade e compe-
tência. Para ele, a melhor solu-
ção seria que isso se juntasse à
vontade de algum sócio de as-
sumir os negócios. Apesar de
ter esse desejo, o empresário
afirma que não impõe nada ao
filho. “Deixamos ele escolher o
melhor para ele. Caso contrá-
rio, o que poderia ser um bo-
nus viraria ônus. Tudo que é
obrigatório, a tendência é que
a pessoa não goste”, observa. 

Os pré-requisitos para uma
pessoa ingressar no negócio
são paixão, capacidade de tra-
balho, humildade, afirma Mar-
co Stefanini. “Na maioria dos
casos, o sucessor tem uma for-
mação acadêmica superior e
não passou pelas mesmas difi-
culdades que os fundadores. O
nosso aprendizado foi muito
mais prático”, diz.

O grande desafio destas organizações é criar formas para que herdeiros se
interessem e se preparem para assumir ou colaborar com os negócios da família 
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