
Trilha Empresa Familiar

Curso A Jornada da 
Sucessão: Família,  
Gestão e Patrimônio
Para que as famílias empresárias possam fazer 
da empresa, e também da família, ambientes 
mais harmônicos e que sejam capazes de 
perpetuar o patrimônio e o negócio de forma 
saudável e próspera, o IBGC desenvolveu 
uma trilha de conhecimento específica a 
fim de abordar aspectos da governança 
relacionados à empresa, ao patrimônio, à 
família e à sucessão. Dessa forma, o IBGC 
promove o curso A jornada da sucessão: 

Família, Gestão e Patrimônio a fim de 
auxiliar a família empresária nesse processo 
de passagem do bastão abordando temas 
como gestão orçamentária, função do 
testamento na sucessão patrimonial, 
aspectos técnicos e socioemocionais da 
jornada da sucessão e conta, ainda, com 
estudo de casos de sucesso e insucesso 
para uma assimilação mais esclarecedora 
do processo sucessório. 

Síncrono



Objetivos
Aprofundar o conhecimento e 
entendimento sobre as boas práticas 
de governança corporativa no 
processo sucessório da gestão e do 
patrimônio nas empresas familiares.

Fornecer recursos para um 
planejamento mais consolidado na 
passagem do bastão. 

Propiciar a longevidade da 
organização por meio de um 
processo sucessório bem sucedido.

Público-alvo
Membros da família e de órgãos  
de governança da empresa familiar 
que pretendem compor um processo 
de sucessão bem estruturado  
e consolidado.

Metodologia
Aulas ao vivo.

Leituras prévias.

Fóruns de discussão.

Exercícios de fixação.

.

Estrutura do programa
Planejamento do processo 
sucessório
Jornada da sucessão familiar 

Equilíbrio entre aspectos técnicos  
e socioemocionais

Sucessão da Gestão
Conceitos

Processo de entrada do herdeiro

Sucessão familiar x Sucessão 
profissional

Planejamento estratégico

Gestão Orçamentária

Desafios da profissionalização
O que é profissionalização?

O papel da governança na  
empresa familiar

Sucessão do Patrimônio
Conceitos

Reorganização societária das 
empresas familiares

Patrimônio imobiliário em estrutura 
societária

Doações e cláusulas de proteção do 
patrimônio

Seguro de vida e planos de 
previdência

Regime de bens no casamento

Testamento

Bens no exterior

Cases - Depoimento

Incluído material didático 
digital e certificado.

Carga horária: 20h

Este curso confere 
10 (dez) créditos ao 
Programa de Certificação 
de Conselheiros do IBGC.

São Paulo e região:  
(11) 3185 4200

Outras localidades:  
4020 1733

*Este programa está sujeito a alterações de conteúdo.

Política de descontos 
para grupos, entrar  
em contato:  
cursosibgc@ibgc.org.br



Fundado em 27 de novembro de 1995, o Instituto 
Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), 
organização da sociedade civil, é referência nacional 
e uma das principais no mundo em governança 
corporativa. Seu objetivo é gerar e disseminar 
conhecimento a respeito das melhores práticas 
em governança corporativa e influenciar os mais 
diversos agentes em sua adoção, contribuindo para 
o desempenho sustentável das organizações e, 
consequentemente, para uma sociedade melhor.
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