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“PFC – Programa de Formação de Conselheiros” 

Turma 8 – São Paulo/SP 

PROGRAMA 

Este programa tem como objetivos proporcionar aos participantes uma visão de conjunto sobre 

o mercado de Conselheiros Administrativos e Consultivos no Brasil, ajudar em como elaborar um plano 

pessoal de desenvolvimento para se habilitar a atuar de forma eficaz nesse mercado e, também, como 

encontrar oportunidades para tal.  

As grandes Escolas de Negócios preparam executivos para atuarem em Governança 

Corporativa, mas as  empresas abertas em bolsa, foco dos cursos dessas Escolas de Negócios, ainda 

são um “clube fechado” para a atuação da maioria dos profissionais. Por outro lado, um enorme 

mercado desponta no horizonte, nas empresas de capital fechado e, na maioria, familiares. Nosso 

programa visa criar nos participantes as condições de elaborarem um plano de desenvolvimento 

profissional para atuarem  nesse mercado emergente, assim como nos mercados tradicionais de 

Conselheiros. 

O programa foi desenvolvido pela Synchron Participações em parceria com o Centro de 

Estudos de Liderança e Governança Integrais – CELINT. 

 

DESTAQUES DIFERENCIAIS 

 O único programa que identifica o mercado nacional para Conselheiros e mostra como 

buscar oportunidades de atuação. 

 Altamente customizado e alinhado às necessidades individuais. 

 Focado em permitir o autodesenvolvimento de cada participante nos atributos mais 

importantes para formar ótimos Conselheiros. 

 Turmas exclusivas, com vagas limitadas. 
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► Metodologia 

A metodologia utilizada permite a participação e interação de todos, além de propiciar 

informações valiosas para estimular o “insight” para os diversos caminhos individuais a serem trilhados 

na consecução do autodesenvolvimento dos futuros Conselheiros. Um acompanhamento individual 

customizado complementa a proposta pra trazer solidez às decisões individuais. 

São itens da metodologia: 

1. Leitura prévia: serão enviados dois e-books ao participante com o conteúdo que será 
abordado no workshop, assim como a sugestão de outros textos que servirão como 
subsídios para as discussões. 
 

2. Workshop de 8 horas (em um único dia, iniciando as 9h e encerrando ás 18h30, com 
dois intervalos de 15 minutos para coffee break e intervalo de 1h para almoço): 

a. O que é Governança Corporativa 

b. Estruturas típicas de Governança 

c. Governança Corporativa na Prática 

d. Resultados com a Governança 

e. Ser Conselheiro 

f. Análise de Mercado 

g. Perfil dos Conselheiros 

h. Como encontrar oportunidades 

3. Depoimento e debate de uma hora com um Conselheiro convidado sobre a carreira 
executiva x conselheiro. 
 

4. Uma sessão de mentoria (duração de 1h, em dia previamente combinado mutuamente) 
com o organizador do curso e CCIe, Wanderlei Passarella, com foco em: 

a. Revisão de sua trajetória executiva e suas realizações/contribuições principais.  

b. Discussão de seus pontos fortes e fracos para atuação como Conselheiro e como 
aproveitar/adequar cada um deles.  

c. Aprimoramento de seu Programa de Capacitação profissional, elaborado durante o 
workshop. Estabeleceremos em conjunto: o que, como, quando e por quem. 

d. Cocriação de um draft de um Plano de Marketing pessoal para começar a 
identificação de  oportunidades de atuação como Conselheiro. 
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► Organização e Condução | Workshop e Mentoria 

Wanderlei Passarella é Mestre em Administração de Empresas e Bacharel em Economia pela FEA-

USP. Engenheiro Mecânico pela Escola Politécnica da USP. Pós-graduado na Abordagem 

Transdisciplinar, pela UNIPAZ. 

Foi CEO da Petroflex, da Synteko (GPCQ) e da Orbis South America. Exerceu cargo de diretoria na 

Nitroquímica (Grupo Votorantim). Ex-Presidente dos Conselhos de Administração da Senergen, da 

Copenor (subsidiária da Petrobras) e da Macroplast. Atualmente exerce a função de Conselheiro em 

empresas dos setores de educação, imobiliário, medicina diagnóstica, international trading e calçados. 

É um dos poucos Conselheiros Certificados na categoria “Experiente” (CCIe), pelo IBGC, no Brasil. 

Dirige a sua empresa de investimentos, a Synchron Participações. Vem atuando como 

coaching/mentor de executivos C Level, tendo ajudado a mais de 150 profissionais em suas carreiras, 

por meio da Stato, da InovAtiva ou de sua atuação direta. 

Fez cursos presenciais de formação executiva nas principais escolas de administração da atualidade, 

nos EUA (Stanford, Kellog e Harvard), na Suíça (IMD) e na França (Dom Cabral/Insead). Recebeu o 

título de Terapeuta, categoria “Social”, pelo CIT – Colégio Internacional dos Terapeutas. 

É autor dos livros "A Reinvenção da Empresa – Projeto Ômega", “O Despertar dos Líderes Integrais” 

e “Fábrica de ideias, Banco de Oportunidades”, e também coautor do livro “Criando seu próprio 

negócio: como desenvolver o potencial empreendedor”. 

 

 

► Data, Local e Investimento 

Data do workshop: 8 de Fevereiro de 2020, sábado, das 9h ás 18h30 

Data da mentoria individual: a ser agendada após o workshop, conforme sua disponibilidade e do 

Passarella. 

Local:  Hotel Novotel Berrini – São Paulo/SP 

R. Henri Dunant, 792 - Santo Amaro, São Paulo - SP, 04709-110   

Telefone: (11) 2888-6750 

O hotel está a 100 m do Consulado Americano e 800 m dos Shoppings Morumbi e Market Place. 

Investimento: R$ 3.900,00 (sendo necessário sinal de R$500 para a reserva da vaga e o restante até 

31/01/20, semana que antecede o workshop).  
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► Inscrições 

Pré-requisito: estar atuando em cargo de Diretoria ou ter exercido tal cargo em passado recente.  

Seus dados:  Nome completo 

  Celular 

CPF/CNPJ para emissão da Nota Fiscal de Serviços 

  Endereço com CEP para emissão da Nota Fiscal de Serviços 

  Comprovante de pagamento do Investimento (sinal ou integral) 

 

 

► Esclarecimentos 

 

Contatar Aline Alvissus pelos canais abaixo: 

 www.synchron.net.br/pfc  |     contato@synchron.net.br  |    (21) 9 9707 5177 


