Ajudamos a sua

Família
a manter o seu negócio

Competitivo

por Gerações

Números

Importantes

90% das
Empresas no
Brasil são
familiares

70 % das
Empresas
Familiares
não
sobrevivem à
segunda
geração

E somente 5%
chegam à
terceira
geração

44% das
empresas
familiares no
mundo não
possuem
planejamento
sucessório

Nossa

Missão
Profissionalizar empresas familiares para
que tenham seus negócios prósperos por
gerações.

Sarita Junqueira Rodas
Filha de agropecuaristas, hoje é CEO do Grupo Junqueira Rodas
e fundadora da Prossiga;
Conselheira de administração de várias empresas de
agronegócio.
Bacharel em Direito e Especialista em Governança de Empresas
Familiares - Harvard EUA | USP | ESADE Business & Law School
– Barcelona;
Conselheira de Administração - Instituto Brasileiro de
Governança Corporativa (IBGC)
CoFundadora da @ligadoagro;

Mariely Biff
Filha e neta de produtores rurais, é consultora e palestrante
em Sucessão Familiar para o Agronegócio;
Graduada em Administração em Agronegócios;
Pós-graduada em Gestão Empresarial;
MBA em Agronegócios - ESALQ/USP);
Mestranda em Direção Estratégica de Empresas Familiares Porto Rico;
Coautora do Livro Mulheres do Agro;
Colunista no Canal Rural;
CoFundadora da @ligadoagro;

Produtos e
Serviços

O que é
Curso ministrado por
Sarita Rodas e
Mariely Biff

A quem se destina
Destinado a herdeiros
e sucessores que
desejam obter
conhecimentos
básicos sobre sucessão

Metodologia
5 módulos
Ao Vivo e On Line,
através do aplicativo
Zoom
Todas as Quartas-feiras

Programa

Valores, Missão e
Propósito
Perdas e Ganhos
Crenças Limitantes
Desafios da Sucessão

Bônus

Material de Apoio
Suporte via Whatsapp
durante o curso
Espaço para perguntas
ao final de cada
módulo

Investimento
R$
597,00

Módulos
Módulo 1

Valores, Missão e Propósito

Módulo 2

Perdas e Ganhos

Módulo 3

Crenças Limitantes

Módulo 4

Planos de Ação e Mudanças

Módulo 5

Desafios da Sucessão Familiar em propriedades rurais

O que é
Mentoria com
noções básicas sobre
gestão de
propriedades rurais

A quem se destina
Profissionais, herdeiros
ou sucessores que já
atuam no agronegócio

Metodologia
8 módulos
Ao Vivo e On Line,
através do aplicativo
Zoom
Todas as Terças-feiras

Programa

Ferramentas de gestão,
aprimoramento , Liderança
e Gestão de Pessoas,
conhecimento e controle da
propriedade rural

Bônus

Material de Apoio
Suporte via
Whatsapp durante o
curso;
Espaço para
perguntas no final
de cada modulo;

Investimento
R$ 897,00

Módulos
Módulo 1

Módulo 4

Módulo 7

Gestão estratégica em
propriedades rurais

Gestão de conflitos, utilização da
tecnologia e inovação, questões
logísticas e debate com as
mentoras

Planejamento anual da
propriedade e planejamento
pessoal

Módulo 2

Módulo 5

Módulo 8

Gestão de pessoas e Liderança

Desenvolvimento de equipes de
alto desempenho

Estrutração de reuniões, atas,
criação de check-lists e planilhas de
acompanhamento, conheça seus
fornecedores e clientes e debate
com as mentoras

Módulo 3

Módulo 6

Diagnóstico da propriedade e
análise dos recursos disponíveis

Comportamento organizacional/
Captação de recursos de custeio e
investimento

DO AGRO

O que é

Curso on-line e ao vivo, com
mentoria ao final de cada
módulo para desenvolver e
capacitar herdeiros e sucessores
à encararem o desafio de seguir
o legado de suas famílias com
sucesso

A quem se destina
Herdeiros e sucessores que já
atuam ou pretendem atuar
na empresa da família e que
possuem conhecimento
básico sobre Gestão e
sucessão

Metodologia
8 módulos
Ao Vivo e on-line,
através do aplicativo
Zoom
Todas as quartas-feiras
20:00 hs

Programa
Planejamento estratégico
para organização da gestão,
Ferramentas de governança,
aspectos jurídicos, proteção
patrimonial e questões
tributárias, cases de sucesso

Bônus
Material de Apoio
E-book
Suporte via Whatsapp
durante o curso e tempo
destinado a esclarecer
dúvidas ao final de cada
módulo

Investimento
R$ 957,00

Módulos
Módulo 1

Módulo 4

Módulo 7

Empresa Familiar e suas principais
características

Ferramentas administrativas e de
governança aplicadas na Gestão
de propriedades rurais

Gestão de tempo e de conflitos X
produtividade nas empresas do
agronegócio

Módulo 2

Módulo 5

Módulo 8

Elaborando o Planejamento
Estratégico e Plano de Ação para a
sua propriedade

Direito |Tributário e Gestão
patrimonial aplicados aos negócios
familiares

Exemplos reais de estratégias de
sucesso
Case: A visão do gestor que não
pertence à família sobre sucessão
de empresas do agro

Módulo 3

Módulo 6

Elementos de direito da família e
sucessões e estrutura jurídica dos
processos sucessórios

Importância do capital humano nos
processos de transferência da
gestão

O que é
Mentoria individual
para soluções em
processos de gestão,
sucessão ou
governança familiar

A quem se destina
Sucessores e Gestores
que pretendem
aperfeiçoar e organizar
as metodologias de
Empresas

Metodologia
6 Sessões
Ao Vivo e On Line,
através do aplicativo
Zoom

Programa
Conforme demanda
do mentorado.
Programa
desenvolvido de
forma personalizada

Bônus
Material de Apoio
Acompanhament
o e suporte
individual

Investimento
R$ 3.000,00

O que é
Workshop anual
realizado no mês de
dezembro

A quem se destina
Sucessores, Gestores,
Fundadores, Familiares,
Profissionais do
agronegocio

Metodologia
7 horas
1 Dia Todo –
Presencial
50 vagas

Programa
Dinâmicas de grupo, teoria,
vídeos, palestras, debates, e
roda de conversa com as
mentoras Sarita e Mariely

Bônus
Tempo para
perguntas

Investimento
À definir

O que é
Treinamento na empresa
ou propriedade, para
todos os envolvidos e
membros da família
empresaria

A quem se destina
Todos os membros da
empresa familiar que
estejam em processo de
transformação na gestão
e sucessão

Metodologia
1 Dia – 7 horas
Na residência,
propriedade ou
escritório da família
Limitado a 20 pessoas

Programa
Treinamento desenvolvido
para que a família
empresária prospere por
gerações através da
educação

Bônus
Apostila

Investimento
R$ 15.000,00
+ despesas de deslocamento
e hospedagem

Conteúdo
Conceitos Básicos de Sucessão e Governança Familiar

Legado
Identidade Pessoal e do Negócio

Casos Reais Empresa Familiar: Conceito, Dados
Membros Direito de Família e das Sucessões

Planejamento Jurídico Sucessório
Conselho de Família
Conselho de Administração
Processo Sucessório na Gestão
Gestão de Pessoas e Conflitos
Comunicação Assertiva
Ordem e Hierarquia
Competências de Liderança
Planejamento, Organização, Direção e Controle
Equipe de Alta Performance
Clima Organizacional;

“Através da educação da família empresária, é
possível alcançar harmonia na família e prosperidade
na empresa por gerações.”

1.
Entender a diferença entre os
integrantes que compõe o
cenário da empresa familiar.
Dono, herdeiro e successor

2.
Desenhar com clareza as
Declarações de Missão, Visão
e Valores da sua família e
integrá-las à empresa

3.

4.

5.

Contruir regras claras, que serão
a base de uma convivência
harmoniosa entre todos os
envolvidos na sua empresa
familiar

Identificar as competências
familiares e definir as
responsabilidades dos
membros dentro da
estrutura societária

Criar e Implantar um
conselho de Famlília e de
Administração

10.

6.

7.

8.

9.

Definir qual a melhor
estrutura societária para a
sua família

Promover a comunicação
assertiva entre as partes
envolvidas

Separar a emoção da
Razão nas decisões
empresariais

Reconhecer a importância
do legado para o sucesso
da sua empresa familiar

Criar um plano de carreira e
meritocracia na sua empresa
familiar para atrair ou reter
talentros de dentro ou fora
da família

O que é
Consultoria para famílias
empresárias que buscam
estruturar o
planejamento sucessório,
bem como gerir conflitos
e organizar a gestão

A quem se destina
Famílias empresárias
que desejam iniciar o
processo de Sucessão

Metodologia
Plano totalmente
personalizado
conforme demanda e
necessidades da família

Programa
Análise de Diagnóstico,
Consulta com o time de
profissionais conforme
demanda. Plano
totalmente individualizado

Bônus
Suporte via
Whatsapp e e-mail

Investimento
Sob consulta

Profissionais Disponíveis
Conforme Demanda
Administradores
Contadores
Advogados

O que é
Palestra intinerante com
uma das mentoras
Prossiga:
Sarita Rodas ou Mariely
Biff

A quem se destina
Empresas, associações,
famílias empresárias

Metodologia
Palestra individual com
uma das consultoras
Duração de 1:20h

Programa
Sucessão e Governança
Familiar, Comunicação e
Gestão de pessoas, Liderança
e Gestão, Solução de conflitos
e Cases de Sucessão.

Investimento
R$ 5.000,00
+ Despesas de
deslocamento e
hospedagem

O que é
Palestra intinerante com
as duas consultoras
Prossiga.
Sarita Rodas ou Mariely
Biff

A quem se destina
Todos os indivíduos
interessados na
tematica de Gestão,
Sucessão e
Governança Familiar

Metodologia
Palestra em dupla com
as duas consultoras
Duração de 1:20h

Programa
Sucessão e Governança
Familiar, Comunicação e
Gestão de pessoas, Liderança
e Gestão, Solução de conflitos,
Cases de Sucessão e
abordagens técnicas

Investimento
R$ 7.000,00
+ Despesas de
deslocamento e
hospedagem

Turnê da Teoria à Prática

Leve para a sua cidade

(17) 99113 - 9543
prossigagf

prossigagf

www.prossigagf.com.br

