
ACTION EM
GOVERNANÇA E 
ESTRATÉGIA EM
FAMILY BUSINESS

GERE RESULTADOS 
SUSTENTÁVEIS POR
MEIO DO APRENDIZADO
EM AÇÃO  

FGV

O FGV Action é um programa que visa a entrega de um projeto inspirado em 

desafios reais da organização, utilizando o conhecimento acadêmico e a 

mentoria FGV. Na turma aplicada a Family Business, o objetivo do projeto 

é desenvolver um modelo de governança e plano estratégico para essas 

organizações, de modo que se estabeleça uma cultura voltada para 

resultados sustentáveis. Para isso, trataremos de temas relevantes 

como: gestão de conflitos; preservação das relações; plano 

estratégico que viabilize o modelo de governança e a perpetuidade 

da organização.

Turmas: uma equipe

de até 3 participantes

por empresa.

SEJA UMA DAS EMPRESAS

DESTE PROGRAMA. 



METODOLOGIA
FGV ACTION

O FGV Action está estruturado em quatro fases:

O programa conta com encontros virtuais

coletivos e individuais por empresa com

os professores e especialistas FGV para

orientação e mentoria. 
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DESCUBRA INOVE CONSTRUA AVALIE

Descoberta de 

oportunidades 

para alavancar 

os resultados no 

tema estratégico 

definido.

Definição de 

objetivos.

Desenho de 

novas soluções 

focalizadas em 

desafios

e contexto

específico

da empresa.

Detalhamento 

da solução 

aprovada. 



Criação de 

um plano de 

mudança. 

 

Implantação, 

quando 

aplicável. 

Avalie os 

resultados 

para direcionar 

novos ciclos de 

aprovação.



         APLICAÇÃO
   GOVERNANÇA 

E ESTRATÉGIA EM 
FAMILY BUSINESS
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5 semanas 5 semanas 5 semanas 5 semanas

Análise do 
Contexto e 

Diagnóstico da 
Empresa

• Compreender 
o ambiente de 
negócios e analisar 
oportunidades 
para alavancar 
o negócio. 

• Compreender 
o momento e 
maturidade de 
governança 
e gestão da 
empresa familiar.

• Definir estratégias 
de atuação 
para redução 
dos “gaps”  
identificados na 
1ª fase .

• Criar um plano 
estratégico para 
a  transformação 
do negócio e 
implementação 
da governança .

•  Implementar 
processos e 
mecanismos de 
governança e 
gestão na 
empresa familiar. 

• Adotar métodos 
com base em 
ferramentas 
inovadoras e 
boas práticas.

• Identificar 
resistências e 
dificuldades na 
implantação 
das soluções .

• Monitorar os 
progressos 
com base no 
acompanhamento 
dos planos e 
indicadores .

Definição do Plano 
Estratégico e 

de Governança

Profissionalização 
e Superação de 

Conflitos

Monitoramento 
dos Resultados

Alinhados à metodologia DICA, apresentamos os módulos 

e temas abordados da turma de Governança e Estratégia 

em Family Business:

A duração deste programa é de 5 meses com carga horária total de 88 horas. Os 

encontros coletivos acontecerão às segundas-feiras das 19hs às 23hs e a data dos 

encontros de mentoria será definida com cada empresa participante.

Tendo em vista a situação mundial da pandemia pelo Covid-19 e as restrições 

impostas ao convívio social, no momento não estamos realizando as aulas presenciais. 

Futuramente elas ocorrerão se forem respeitadas as diretrizes das autoridades 

sanitárias competentes de cada localidade, além de ambas as partes precisarem estar 

em comum acordo para prosseguir com esse cenário. Caso o cenário tenha mudado 

até a data de início desta turma, as aulas presenciais ocorrerão nas instalações da 

FGV na Av. Paulista em São Paulo.

DESCUBRA
AVALIE

INOVE
CONSTRUA



Entre em contato pelo nosso site:

www.fgv.br/in-company-action

https://www.fgv.br/in-company-action



