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“ Uma das grandes 
dificUldades qUe os pais 
enfrentam hoje é como 
passar valores em Um 
ambiente de abUndância, 
como ensinar os filhos 
a se relacionar com o 
dinheiro.” 

– TaTiana sarTori, lÍder do 
institUto geraÇÃo 



“ imaginei Um 
planejamento, mas o 
tempo para entender 
Um novo negócio e as 
pessoas envolvidas é 
mUito importante.” 
– isabel bellodi, membro 
da 3ª geraÇÃo











Balanço da 
Confiança

Ativo – Comportamentos
que geram confiança
•  Abordar os conflitos
•  Estar aberto ao diálogo
•  Ter visão compartilhada
•  Possuir processos conjuntos  
    e conhecidos para a tomada de decisões
•  Planejar, pensar no futuro e se
    preparar para ele
•  Criar as estruturas de governança
•  Criar protocolos familiares e
     societários

Passivo – comportamentos que
geram falta de confiança
•   Ignorar os conflitos
•   Possuir objetivos individuais e
     não comunicá-los
•  Tomar decisões de forma
     unilateral
•   Reagir aos fatos sem
     diálogo
•   Fazer política na família
•   Atravessar as estruturas de 
      governança
•   Ignorar os valores da família
•   Não cumprir os 
     acordos











temos o 
compromisso de 

garantir que os herdeiros e a empresa 
estarão preparados para a sucessão.”

– romeu Zema, membro da 4º geração e diretor 
geral do grupo Zema

“







estamos investindo fortemente 
e, daqui a alguns anos, teremos 

de novo uma gestão familiar.”

– Vanessa simões
“





o principal mito em empresas familiares é a criação de conselhos para dar 
satisfação e acalmar os pares, muito mais do que atender seus 
reais objetivos.”“











ANTES DE INVESTIR 
NO MERCADO,
INVISTA EM VOCÊ 
NO MERCADO,
INVISTA EM VOCÊ 
NO MERCADO,

MESMO. FAÇA OS CURSOS GRATUITOS 
DA BM&FBOVESPA 
E TIRE O MELHOR 
DAS SUAS FINANÇAS.

D
PZ

Ter uma boa relação com o dinheiro é fundamental para o bem-estar pessoal de cada um 
e de toda a economia. A BM&FBOVESPA oferece cursos gratuitos, presenciais e on-line, que 
ensinam como ter um maior domínio sobre as finanças pessoais e como atuar no mercado 
financeiro. Se você também quer fazer o seu dinheiro valer mais, acesse o site e inscreva-se. 

CURSOS PRESENCIAIS
•  Educar: Controle sobre orçamento pessoal, •  Educar: Controle sobre orçamento pessoal, •
 planejamento e investimento.

•  Como investir em ações: Conceitos sobre o •  Como investir em ações: Conceitos sobre o •
funcionamento da Bolsa e do mercado financeiro.financeiro.f

CURSOS ONLINE
• Educação Financeira e Mercado de Ações
• Curso Virtual do Tesouro Direto
• Guia On-line do Mercado de Ações
• Mercado de Ações - Conceitos Fundamentais

Os mercados de ações e de futuros não oferecem ao investidor rentabilidade garantida. Devem ser considerados investimentos de risco.

www.bmfbovespa.com.br/cursos
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