GESTÃO PATRIMONIAL
FAMILIAR
Um dos maiores desaﬁos para as empresas familiares, está na questão de patrimônio e na deﬁnição da pessoa ou
pessoas que seguirão à frente dos ativos familiares. A preparação de um ou mais sucessores é um processo complexo
que envolve aspectos que vão muito além da capacidade técnica dos potenciais candidatos. Se esse processo não tiver a
condução correta, pode colocar em risco não só a perpetuidade do patrimônio como também a harmonia da família. A
posição de herdeiro é um direito; já a de sucessor é uma conquista. O papel de cada membro familiar é muito importante
para eliminar eventuais conﬂitos e a implantação de uma sólida governança familiar auxilia neste processo, deﬁnindo não
só o papel de cada um, mas também as regras de gestão do patrimônio. O alinhamento de interesses acomodando as
expectativas pessoais de todos é fundamental nesta estruturação, sempre objetivando preservar as relações familiares e
a capacidade do patrimônio em prover a família.

O QUE FAZEMOS?
Um atendimento personalizado para famílias empresárias, nas áreas consultiva, societária e tributária, com objetivo de
preservação do patrimônio.

COMO FAZEMOS?
Tudo começa em um diagnóstico, onde mapeamos os interesses de todos os envolvidos e planejamos todas as situações
jurídicas que envolvam os temas societários, tributários e sucessórios. Com isso feito, iniciamos a execução desse
planejamento e fazemos o acompanhamento de sua implantação, acompanhamento.

POR QUAL MOTIVO TER UMA GOVERNANÇA FAMILIAR?
Qualiﬁcação proﬁssional;
Alinhamento de expectativas;
Segurança do patrimônio adquirido;
Aumentar a segurança nas operações;
Clareza de responsabilidades e papéis;
Evitar perdas com tributação equivocada;
Planejamento das participações societárias;
Aumentar a conﬁança e preservação de valores;
Preparo das próximas gerações na gestão patrimonial;
Divisão justa do patrimônio e das responsabilidades que o acompanham;
Trazer tranquilidade, visão de futuro e atendimento aos sentimentos e necessidades.

www.consiglieri.com.br
Rua Barão de Monte Alegre, 273 - 81.540-200 | Curi ba - PR | 55 41 3573-6315
Rua Manaus, 2769, Cancelli | 85811-030 | Cascavel - PR | 55 45 99935-2316
Alameda Araguaia, 1293 - 06.455-908 | São Paulo - SP | 55 11 95666-6418

