FORMANDO HERDEIROS E SUCESSORES
PLANEJAMENTO SUCESSÓRIO E PATRIMONIAL
PARA EMPRESAS FAMILIARES
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.
Neste curso analisamos os ingredientes de uma boa
sucessão, com ênfase especial nos aspectos que são
fundamentais para o sucesso da formação dos herdeiros e
sucessores. Também discutimos 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: sucessores, sócios,
acionistas, herdeiros e empresários.
PROGRAMA

COORDENAÇÃO
PROF. ROGÉRIO YUJI TSUKAMOTO
 Foi fundador, professor e coordenador do programa
de “Gestão da Empresa Familiar” na FGV-SP
(Escola de Administração de Empresas de São
Paulo, da Fundação Getúlio Vargas).
 É consultor para empresas familiares de diversos
portes e setores de atuação.
 Trabalha com empresas familiares há mais de 39
anos, tendo acumulado ampla experiência como
sucessor, tutor, profissional contratado e diretor
externo de empresas familiares.
 Formado em Administração de Empresas pela
EAESP-FGV/SP (Fundação Getúlio Vargas),
tornou-se Mestre em Administração pela renomada
The Wharton School (EUA).
 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.

Crise de Sucessão: o principal fator de mortalidade das
Empresas Familiares
 O ciclo de vida das empresas familiares
 Os diferentes objetivos e as diferentes necessidades de
cada geração
 Os ingredientes da boa sucessão
Planejamento Sucessório
 Principais aspectos legais e jurídicos
 A preparação de Herdeiros e Sucessores
 A difícil "aposentadoria" dos Fundadores
 Herança e Testamento
 Holdings Familiares
 Acordo Societário e Código de Conduta
O Processo de Formação dos Sucessores
 Quando e como começar a formação dos sucessores?
 Os herdeiros e sucessores devem trabalhar em outras
empresas, antes de vir para a empresa da família?
 O curso de administração é a melhor alternativa para
os estudos universitários de herdeiros e sucessores?
Desafios Permanentes para Sucessores e Sucedidos
 Qualquer parente pode trabalhar na empresa?
 Pesquisas recentes mostram que muitas das Empresas
Familiares geridas por mulheres são mais produtivas?
 A importância de criar novos desafios para a geração
que estará se afastando
 Como preservar e fazer crescer o patrimônio da
família, geração após geração

NÚMERO LIMITADO DE VAGAS

Próximas Turmas
Horário: das 8:30 às 18:00 horas
Local:

São Paulo – SP

Investimento: R$ 1.920,00 por participante
Estão incluídos todo o material didático, coffee-breaks,
almoço e estacionamento no local do evento.
Inscrições e Maiores Informações
Telefone:
(11) 3045-0528
E-mail:
info@gestare.com.br
Site:
www.gestare.com.br

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 e associados.

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

