
① Diagnóstico SEEFAST;

② Legislação & Responsabilidades;

③ Visão Sistêmica & Governança;

④ GRC – Gestão, Risco e Compliance

⑤ Sucessão e Passagem do Bastão

Módulo 1 - Entender o posicionamento pro�ssional do gestor  perante sua empresa, discutindo 
assuntos como Liderança, Negociação e vendas. Todos os participantes recebem um relatório de como 
melhor segundo a metodologia PHP2 (Per�l de Habilidades Pro�ssionais 2)

Módulo 2 - Entender as diferentes ferramentas de gestão para serem utilizadas na administração de 
estoques, recursos humanos, processos operacionais e �nanças

Módulo 3 - Entender as diferentes estruturas jurídicas para resguardar a empresa e o patrimônio da 
família para as futuras gerações, ou pro�ssionais da empresa no caso de pro�ssionalização

Módulo 4 - Entender as diferentes estratégias de mercado e empresariais existentes por meio de casos 
de sucesso divulgados na mídia nas escolas de gestão (como por exemplo a Harvard e o MIT)

Programa de formação

5 módulos em 5 meses 

O que é Transition Management?

 Todas as empresas, de qualquer ramo de atividade ou porte, enfrentam, em diferentes 
fases de desenvolvimento do negócio, períodos de transição. 

 Tratam-se de momentos nos quais as organizações precisam romper com um modelo 
ou uma prática predominante até então ou criar um novo cenário para garantir um futuro 
mais promissor

 Chamamos esse momento de MOMENTO DE TRANSIÇÃO – e para gerenciar a 
transição, necessitamos do pro�ssional de TRANSITION MANAGEMENT
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Bacharel em Matemáticas Aplicadas pela PUC-SP, com pós graduação MBA pelo Institut 
Superieur de Gestion (ISG-Paris) e OPM pela Harvard Business School 
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Mais de 25 anos de experiência em Consultoria Estratégica – com expressivos projetos no 
Brasil e no Exterior

Antes de assumir cargo executivo na THOMPSON, foi consultor senior da Booz Allen & 
Hamilton (6 anos) e consultor da Ernst & Whinney (atual Ernst & Young por 4 anos)

 Entrada no mercado Brasileiro de Corridas de Cavalo – (projeto de 2 anos para a transição para uma 
equipe mista de executivos Brasileiros e Franceses);

 Estabilização das operações industrias de uma das maiores produtoras de cabos e �os de alta tecnologia 
do Brasil, após a aquisição da empresa por uma empresa global (projeto de 2 anos com a transição para um COO 
promovido na própria empresa);

 Fechamento das operações de uma empresa Italiana de extração de mármores e granitos no Espirito 
Santo (projeto de 1 ano com acompanhamento atual de advogados);

 Estabilização  das operações de uma das maiores empresas de comunicação por satélites da França, com 
operações no Brasil, com a realização de um diagnóstico empresarial e mudança da estrutura de gestão;

Alguns projetos realizados no Brasil O que é Transition Management?

 Transition Management ou Interim Management é uma tendência de mercado. Muitos 
pro�ssionais estão se aposentando cedo, e com bastante energia e capacidade de trabalho. Após 
uma carreira de sucesso no mercado empresarial, o pro�ssional pode investir toda a sua experiência 
em projetos temporários. Normalmente os projetos que necessitam de um pro�ssional de Transition 
Management são voltados a criar alguma mudança de rumo na empresa se alavancando na 
experiência do pro�ssional, por ele já ter feito isso em empresas similares. Entre inúmeras outras, 
outro exemplo da necessidade de um Transition Management ocorre em momentos de falta de um 
executivo por saída voluntária da empresa ou mesmo por algum tipo de acidente ou doença. O 
pro�ssional de Transition Management entra em uma empresa por um período de�nido com metas 
claras a serem atingidas durante sua gestão temporária. Ou seja, o  pro�ssional de Transition 
Management entra em uma empresa com data certa para a sua saída e com a responsabilidade de 
colocar um pro�ssional habilitado em seu lugar para dar continuidade na mudança realizada por ele. 

 Para habilitar um pro�ssional a participar de projetos de Transition Management, 
desenvolvemos um programa em EAD (Ensino a Distância). O programa possui cinco módulos que 
são ministrados em uma plataforma SAAS (Software as a Service). Após a conclusão do programa os 
pro�ssionais serão incluídos na base de dados de Talentos da X-PM Brasil, empresa que domina o 
mercado europeu de Transition Management e agora possui uma �lial no Brasil.

Programa de formação

Módulo 1 - Introdução ao Transition Management
a. O que é Transition Management ou Interim Management
b. Qual a diferença com projetos de consultoria
c. Quais são as principais características de um pro�ssional de Transition Management
d. Quais são os Pontos Positivos e Negativos de um projeto de Transition Management
e. Exemplos de projetos de Transition Management no Brasil e no Exterior
f. Quais são as remunerações praticadas pelo mercado
g. Como é o mercado brasileiro de Transition Management
h. A importância de um NDA (Non Disclose Agreement) 
i. Aspectos legais de um projeto

O programa possui os seguintes módulos:

Módulo 2 - O processo de VENDA de um projeto
a. Como funciona um processo de seleção em Transition 
Management
b. O que é o RAPPORT e como utilizá-lo a seu favor
c. Como identi�car as necessidades da empresa-cliente
d. Como alavancar a sua experiência no processo de seleção
e. Como montar um CV que atraia a atenção das empresas em 
um processo de seleção
f. Como administrar uma entrevista seletiva
g. Como analisar uma proposta de trabalho

Módulo 3 - A importância do Diagnóstico
a. Aplicando o Diagnóstico SEEFAST!
b. Aplicando o Diagnóstico VERTICE
c. Utilizando a ferramenta MASP
d. Revisando os conceitos Financeiros
e. Revisando os conceitos Administrativos
f. Revisando os conceitos Organizacionais
g. Reportando por meio do 4Blocks
h. Liderando reuniões de resultados

Módulo 4 - A importância da escolha do substituto
a. Conceito do CHA (Conhecimento, Habilidade e Atitude)
b. Entrevistas com candidatos internos
c. Entrevistas com candidatos externos
d. A importância da transferência de bastão
e. Dividindo a responsabilidade da escolha com o cliente
f. O processo de Sucessão em Empresas Familiares

Módulo 5 - Finalizando um Projeto e apresentando o 
relatório �nal
a. A importância de registrar as informações – metodologia 
4Blocks
b. Relatório com Header e corpo de texto (exemplos de 
relatórios)
c. Importância das reuniões de avanço
d. Coordenando as atividades com a Operação e com o 
Contratante
e. Entrega do Projeto
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