
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Garantir uma transição tranquila e sem conflitos é importante para a continuidade de qualquer negócio, quer seja quando 
abordamos uma sucessão familiar ou profissional.  
 
Oitenta por cento das empresas familiares não possuem um plano de sucessão e muito pouco utilizam da governança 
familiar. Por outro lado, as empresas são carentes do uso de técnicas de gestão que possam proporcionar uma governança 
voltada ao desempenho.  
 
O curso se propõe a abordar os conceitos de governança familiar e empresarial mostrando como estes conhecimentos 
podem ser utilizados na prática de empresas de pequeno, médio e grande porte. 

 
OBJETIVO GERAL:  
Desenvolver reflexões de como a governança familiar e empresarial podem promover maior alinhamento entre os 
objetivos dos sócios e a melhoria do desempenho nas empresas. 
 
PARTICIPANTES:  
Sócios, diretores, gerentes e profissionais em cargos de liderança nas empresas e entidades. 

 
METODOLOGIA:  
O evento é desenvolvido com o uso de estudos de casos e simulação de cenários onde os participantes podem associar 
teoria e prática em todas as dimensões básicas da governança familiar e empresarial. 

 
CONTEÚDO: 
1. Governança familiar – vantagens e desvantagens / instâncias e principais processos; 
2. Governança empresarial – vantagens e desvantagens / instâncias e principais processos; 
3. Os demais interessados no negócio, além dos sócios; 
4. A comunicação e o desenvolvimento de lideranças na governança 

 
FACILITADORES: 
 

HUMBERTO GIRARDI: Diretor e fundador da Girardi Brasil, é contador (UFRGS), mestre em Administração (PUC-Rio) e 
doutorando em Finanças Empresariais (UNISINOS), especialista em finanças, marketing, cooperativismo, planejamento e 
organização e professor em cursos de MBA. Presta consultoria, orienta trabalhos acadêmicos e desenvolve pesquisas sobre 
governança corporativa alinhada à gestão. 
 

HENRIQUE GIRARDI: Publicitário (PUCRS), mestrando em Gestão e Negócios (UNISINOS), especialista em Business Process 
Management (UNISINOS), diretor e consultor empresarial na Girardi há cinco anos nas áreas de gestão de pessoas e gestão 
de negócios. Em trabalhos de consultoria empresarial coordenou campanhas de marketing e contribuiu em projetos 
eficazes para a gestão estratégica de organizações e desenvolvimento de líderes no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e 
Paraná. 
 

RONIE GABBI: Fundador da Gabbi Consultorias, prestadora de serviços em negócios e gestão, e Fundador e Diretor 
Executivo da Empresa AgroSanta de Santa Maria, especializada em mecanização de pequenos espaços. Mestre pela 
Universidade Federal de Santa Maria UFSM, Especialista em Gestão Empresarial e tem Inteligência e Coaching Estratégico 
pela Fundação Getúlio Vargas. Graduado em Administração de Empresas pela UNIJUI. Tem 22 anos de experiência em 
Gestão de Pessoas e mercados.  

 
 
LOCAL:         HORÁRIO: 
CACISM                                                                                                                  28/05 - 18:30 às 22:00  
Rua Venâncio Aires, 2035 - Centro, Santa Maria – RS   29/05 - 18:30 às 22:00 
 

 
INVESTIMENTO:                                                                                                        INSCRIÇÃO E PAGAMENTO: 
R$ 720,00 (em até 06x no cartão de crédito)                                                         http://bit.ly/gir-sm-ins 

(via Eventbrite) 
 

 
 
MAIS INFORMAÇÕES:      

(51) 9 9988 7689                                                                                          
LIZIANE@GIRARDIBRASIL.COM.BR                                          

http://www.gabbiconsultorias.com/
http://www.girardibrasil.com.br/
http://bit.ly/gir-sm-ins
http://bit.ly/gir-sm-ins

