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WORKSHOP INTERNACIONAL DE NEGÓCIOS
E INVESTIMENTOS NOS ESTADOS UNIDOS
Programa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introdução à cultura e ambiente de negócios nos EUA
Quadro geral de investimentos financeiros e alternativos nos EUA
Independência financeira vs. aposentadoria, previdência privada
Os desafios do planejamento financeiro-patrimonial familiar
Entenda a tributação, proteção patrimonial, planejamento sucessório
Segredos dos ricos americanos quanto ao patrimônio familiar
Como investir no mercado imobiliário como profissional
Empreendedorismo nos EUA (startup’s, aquisição, e expansão)
Formas legais de imigração nos USA
Tópicos de interesse específico por palestrantes convidados.
DIAS 03 - 11 DE SETEMBRO DE 2021
ORLANDO/MIAMI
Eventos Opcionais

• Tour de imóveis em Orlando e Miami
• Tour de compras nos melhores outlet de Orlando.
• 1 dia em Cabo Canaveral – Visita à NASA

Informações e Inscrições: _ABERTAS pelo telefone (011) 94889-4599
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Instrutor

Sidney Shauy, MBA
Sócio-fundador da plataforma de educação
financeira Expenential Intelligence. Estruturadorgestor de investimentos com lastro imobiliário,
ex-executivo em bancos de Wall Street com
carreira anterior de 20 anos no mercado financeiro internacional
na Morgan Stanley, Citibank-Citigroup, ABN Amro, Lloyds, Bbva em
centros financeiros como Nova York, Hong Kong, São Paulo, Madri.
MBA pela Wharton School, University of Pennsylvania nos Estados
Unidos com intercâmbio com Insead em Fontainebleau na França,
e formado em engenharia elétrica pela Escola Politécnica da USP,
dá cursos e palestras promovidas por Exponential Intelligence nos
Estados Unidos, e contribui com artigos para a mídia brasileira e
chinesa. Lançará seu primeiro livro nos EUA em meados de 2020.

www.Exponential-Intelligence.com
Plataforma de educação financeira nos EUA com a missão de
disseminar e desmistificar por cursos e palestras conhecimentos
avançados de planejamento financeiro e patrimonial de famílias de
alto poder aquisitivo para que todos possam implementar sem a
necessidade de se expor a riscos desnecessários em mercados
arriscados e custos com planejadores e gestores de investimentos.
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INCLUSO NO:
WORKSHOP INTERNACIONAL DE NEGÓCIOS E
INVESTIMENTOS NOS ESTADOS UNIDOS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aéreo GRU X MCO – Orlando com todas as taxas.
Business Hotel com café da manhã em apt. solteiro ou duplo.
03 dias de workshop com material e certificado.
Traslados para o hotel e demais atividades e trem para Miami.
Seguro viagem internacional.
Coffee break durante o evento.
Business meeting individual com Mr. Sidney Shauy 30 minutos
no máximo com agendamento antecipado.
Tours de empreendedorismo imobiliário Orlando e Miamia
Tour para Kennedy Space Center.
Carta convite para retirada do visto americano no Brasil..
Acompanhantes viajando do Brasil com o grupo para os USA.

•
•
•
•

VALORES EM APARTAMENTO DUPLO: US$ 2.800,00
VAGAS LIMITADES
ENTRADA DE 15% RESTANTE EM ATÉ 10 VEZES.
OBS. VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÕES!

