Planejamento Sucessório
e Patrimonial
140ª. turma = 8/dez/2016

Obrigado por seu interesse na 140ª turma do melhor programa brasileiro de
planejamento sucessório, proteção patrimonial, discussão sobre holdings e
desenvolvimento de sucessores. Seguem abaixo as informações as
informações solicitadas.
Objetivos deste programa
Todos os pais se preocupam com a educação de seus filhos. No entanto, a
maioria dos empresários não sabe como estruturar, conduzir e desenvolver
um programa de formação para seus próprios filhos. Para sobreviver e crescer
em mercados cada vez mais exigentes e competitivos, as novas gerações
precisam ser treinadas para serem líderes e tomar decisões em ambientes de
incertezas e rápidas mudanças.
O Prof. Rogério Tsukamoto fundou, em 2005, o curso Gestão de Empresas
Familiares na FGV e coordenou esse curso nos últimos dez anos, lecionando
agora em programas da USP e outras renomadas instituições. Muitos
empresários e empreendedores, no entanto, não dispõem de tempo livre para
participar de cursos com duração prolongada.
O programa deste curso, em especial, foi formatado para um dia intenso de
troca de informações, experiências e discussão de casos reais. Já em sua
140ª. turma, analisamos, de maneira interativa junto com os participantes,
os componentes administrativos, jurídicos, legais e contábeis de um bom
planejamento sucessório e proteção patrimonial.
Paralelamente, avaliaremos os aspectos que são fundamentais para o
sucesso da formação dos herdeiros e sucessores. E concluímos com a análise
sobre como as sucessivas gerações devem se estruturar para criar novas
riquezas e para garantir o crescimento da empresa da família, geração após
geração.
A quem se destina
Este curso é voltado para aqueles que já fazem parte ou farão parte de
Empresas Familiares como sucessores, sócios, acionistas, herdeiros e
empresários.
Data e Local
Data: 8 de dezembro de 2016 (quinta-feira)
Horário: das 08:30 às 18:00 horas
Local:

Hotel Royal Jardins Boutique
Alameda Jaú, nº 729 (próximo à Rua Pamplona)
Estacionamento no local

Investimento
Atendendo os participantes que ficaram em lista de espera ou não
conseguiram participar da turma anterior, estamos mantendo os descontos
aplicados para esta turma anterior.
O investimento é de R$ 1.920,00 por participante, incluindo o material
didático, coffee-breaks, almoço e estacionamento no local do evento.
No caso de mais de dois ou mais participantes da mesma empresa,
oferecemos os seguintes descontos progressivos:
1 participante = R$ 1.920,00 (R$ 1.920,00 por participante)
2 participantes = R$ 3.456,00 (R$ 1.728,00 por participante)
3 participantes = R$ 4.896,00 (R$ 1.632,00 por participante)
4 participantes = R$ 6.144,00 (R$ 1.536,00 por participante)
5 participantes = R$ 6.912,00 (R$ 1.382,00 por participante)

Procedimentos para Inscrições
O número de participantes por turma é limitado, para garantir um excelente
aproveitamento e permitir a análise de situações específicas eventualmente
apresentadas pelos participantes.
Por este motivo, é necessário efetuar uma pré-reserva de vaga por telefone
ou e-mail. Uma vez confirmada a reserva da vaga pelo nosso setor de cursos,
o pagamento poderá ser efetuado de duas maneiras:
1) Através de depósito bancário no Banco Bradesco, podendo ser feito em até
duas parcelas, sem juros.
2) Através de pagamento pelo PagSeguro UOL, na internet. Nesta opção, o
valor pode ser dividido em até duas parcelas sem juros. O PagSeguro UOL
oferece, ainda, a possibilidade de efetuar o pagamento em até 12 parcelas,
mas com cobrança de juros pelo sistema da UOL.
Uma vez efetuado o depósito bancário ou pagamento via PagSeguro Uol,
solicitamos a gentileza de enviar o respectivo comprovante para efetivação
da inscrição.

CURSO EXCLUSIVO “in company”
Caso a sua organização tenha mais de 5 pessoas interessadas neste tema,
aproveite as condições especiais para realizar este curso fechado para sua
Família, seus colaboradores, clientes, fornecedores, franqueados e
associados.

CADASTRE-SE para receber outras informações sobre Empresas Familiares.
Basta enviar um e-mail para cadastro@gestare.com.br

PROF. ROGÉRIO YUJI TSUKAMOTO
• Renomado professor, consultor, palestrante e conselheiro
de empresas familiares e organizações multinacionais
• Idealizador, coordenador e professor dos programas de
Gestão de Empresas Familiares na Fundação Getúlio Vargas
(EAESP-FGV/SP)
• Professor de Estratégia Empresarial, Empreendedorismo,
História Empresarial e Sucessão Familiar em programas
executivos da FGV, USP, Fundace e INEPAD
• Principais áreas de atuação: Estratégia Empresarial,
Governança Corporativa, Governança Familiar, Sucessão
em Empresas Familiares, Empreendedorismo e História
Empresarial
• Sócio administrador e representante legas das operações
brasileiras da Korn Ferry International, uma das maiores
empresas de recrutamento de altos executivos ("executive
search") do mundo
• Membro do Conselho de Administração da Sasazaki Portas e Janelas
• Membro do Conselho da Construtora Lorenzini (líder de mercado em São Caetano do Sul/SP)
• Membro do IBGC Instituto Brasileiro de Governança Corporativa
• Frequentemente entrevistado pela imprensa nacional e estrangeira, trabalha com empresas
familiares há mais de 37 anos, tendo acumulado ampla experiência como sucessor, tutor,
profissional contratado e diretor externo de empresas familiares
• Mestre em Business Administration pela renomada The Wharton School of the University of
Pennsylvania (EUA), tendo inclusive sido Membro do Wharton Alumni Board e coordenador
de suas atividades no Brasil por 12 anos
• Formado em Administração de Empresas pela EAESP-FGV/SP (Fundação Getúlio Vargas)
• Trabalhou com o Prêmio Nobel de Economia de 1980, Prof. Lawrence Klein, na WEFAWharton Econometrics Forecasting Associates.
• Presidente e sócio da GESTARE, tem ampla experiência em programas nacionais e
internacionais de desenvolvimento de altos executivos, formação de sucessores,
reestruturação de empresas familiares e orientação estratégica de famílias empreendedoras

• Já desenvolveu trabalhos de planejamento sucessório para empresas de diversos
portes e setores de atuação. Por sigilo profissional e especialmente por lidar com
famílias, o Prof. Tsukamoto não divulga nomes de seus clientes. No entanto, pode
informar que já desenvolveu trabalhos corporativos para Cosan, Petróleo Ipiranga, O
Boticário, Tigre, Ajinomoto, ABERT (Rádio e TV), ABRAS (Supermercados),
Fecombustíveis e muitas outras empresas.

PRINCIPAIS ATIVIDADES

•

Governança Corporativa

•

Governança Familiar

•

Planejamento Sucessório

•

Proteção Patrimonial

•

Elaboração de Acordos Societários, Códigos de Conduta e Códigos de Ética

•

Formação de Holdings Familiares

•

Consultoria Jurídica: Testamentos, Atas Notariais, Família e Sucessões

•

Planejamento Societário e Tributário

•

Mediação e Solução de Conflitos

•

Estruturação, implementação e condução de:



Conselhos de Família



Conselhos de Administração



Conselhos Consultivos



Grupo de Sucessores (G3)



Family Office (Escritório da Família)

•

Programas personalizados de desenvolvimento de Herdeiros e Sucessores

•

Cursos, palestras e seminários para Empresas Familiares

•

Orientação e desenvolvimento de novos desafios profissionais para a geração que estará se
afastando do dia-a-dia da empresa

•

Consultoria em Planejamento Estratégico e Gestão Empresarial

