
Este encontro tem apoio e colaboração das En�dades Funerárias:

Empresários
Soberanos

22 OUT
15h às 19h

ENCONTRO NACIONAL DE EMPRESAS FUNERÁRIAS SOBERANAS DO BRASIL
CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS SÃO PAULO

d. Determinação do valor do negócio (melhoras prá�cas e modelos)

b. Oportunidades e Riscos ( Bolsa de Valores [Nacional e Internacional] ) 

Lourival Panhozzi
Presidente da ABREDIF

c. Prognós�cos

(**) Das palestras técnicas.

a. Mercado de Serviços

Para finalizar a noite, um jantar de confraternização, por adesão.

c. Governança Corpora�va e sua necessidade nesse processo

3. BOLSA DE VALORES e IPO – Uma perspec�va realista

Espero por vocês!

Lembrando que além das palestras técnicas, teremos também de conhecimento. No encerramento haverá uma 
avaliação dos fatos por parte de cada presidente de en�dade presente. 

No nosso encontro do próximo dia 22 de outubro já conta com a par�cipação e apoio de 17 en�dades funerárias do Brasil. 
Teremos palestras técnicas e de conhecimento, proferidas por pessoas extremamente capazes e conhecedoras dos temas 
que serão abordados (**). Temos que ainda considerar que encontros com esta formatação, trazem na troca de 
informações pessoais entre os par�cipantes, um rico e ines�mável acervo de fatos que estão ocorrendo nos bas�dores, 
que poderá auxiliar, a cada um, a fazer melhores escolhas. 

1. PLANOS FUNERÁRIOS – Métricas que importam na avaliação da carteira de clientes
a. Carteiras recorrentes e ciclo de vida do plano funerário
b. Métricas de Valor
c. Métricas de Crescimento
d. Métricas de Perenidade

2. PREÇO JUSTO – Aquisições, fusões e venda de empresas funerárias
a. Desafios em fusões e aquisições de funerárias/planos e cemitérios no Brasil
b. A decisão de vender seu negócio
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ENCONTRO NACIONAL DE EMPRESAS 
FUNERÁRIAS SOBERANAS DO BRASILInscrição

TERMO DE CIÊNCIA Declaro que estou ciente e concordei em compar�lhar meus dados pessoais com ABREDIF / SEFESP e 
demais en�dades do setor para a finalidade de par�cipação neste evento educacional/mo�vacional. Ainda, autorizo 
ABREDIF / SEFESP e demais en�dades do setor a compar�lhar meus dados com o Centro de Convenções Rebouças para 
prestação de contas, nos termos do Termo Contrato firmado com o mesmo, como forma de atender as auditorias interna e 
externas e instruir processo de prestação de contas junto aos órgãos de controle externo, bem como para fins de informar 
demais órgãos requisitantes, entre outras hipóteses de obrigações legais; para execução de polí�cas públicas previstas em 
leis, além de prestar informações em processos administra�vos e judiciais, quando for o caso.

Seguindo os critérios da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) – LEI Nº 13.709/18, as informações preenchidas a seguir 
serão u�lizadas para fins de inscrição, cadastro e prestação de contas às En�dades organizadoras do evento, sendo 
compar�lhadas somente com os envolvidos na realização.
 

Ainda declaro que estou ciente e concordei com a captação de imagem e sons durante o evento para posterior divulgação 
(em qualquer tempo) nos canais de divulgação das en�dades que realizam o Encontro Nacional de Empresas Funerárias 
Soberanas do Brasil.

R$ 300,00 (Trezentos Reais) 

R$ 200,00 (Duzentos Reais)  

R$ 450,00 (Quatrocentos e Cinquenta Reais)  

      ASSOCIADOS ENTIDADES 

       ACOMPANHANTES 

       NÃO ASSOCIADOS

FORMA DE PAGAMENTO
CNPJ: 02601407000108 
Abredif Associação Brasileira De Empresas E Diretores Funerários
OU 
CNPJ: 60251758000124
Sindicato Das Empresas Funerárias Do Estado de São Paulo

PIX
CHAVES DE ACESSO

IMPORTANTE

A inscrição só será confirmada com o envio para ABREDIF, pelo e-mail abredif@terra.com.br ou 
WhatsApp  (14) 996189153, da ficha de inscrição e comprovante do PIX. 

TRAZER ATESTADO DE VACINA, PODERÁ SER EXIGIDO A CRITÉRIO DAS AUTORIDADES.

VAGAS LIMITADAS - APENAS 1 ACOMPANHANTE POR EMPRESA

CONCORDO NÃO CONCORDO



FICHA DE INSCRIÇÃO

Empresários
Soberanos

RAZÃO SOCIAL EMPRESA__________________________________________________________

NOME FANTASIA__________________________________________________________________

ENDEREÇO EMPRESA ____________________________________________________________

E-MAIL _________________________________________________________________________

E-MAIL __________________________________________________________________________

NOME DO ACOMPANHANTE________________________________________________________

CIDADE___________________________________ CEP____________________ ESTADO_____

E-MAIL __________________________________________________________________________

CNPJ___________________________________FONE COMERCIAL_______________________

Cargo: __________________________________________________________________________

(     ) Diretor Funerário            (      ) outro: _______________________________________________

NOME  DO PARTICIPANTE__________________________________________________________

Leia atentamente todas as descrições antes de preencher a ficha 
de inscrição. FAVOR ENVIAR DIGITADO, DATILOGRAFADO OU 
EM LETRA DE FORMA.
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SINDICATO DAS EMPRESAS
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DATA______/________/__________ _______________________________
ASSINATURA


