
 

GRUPO DE ESTUDOS – Seattle 2014 

Programação prevista – Sujeito a confirmação! 

16 a 23 de setembro de 2014 

  

 

 02 de setembro  - 3ª feira 

 

Reunião pré-embarque em São Paulo. Local e horário a serem confirmados. 

 16 de setembro - 3ª feira – Chegada a Seattle 

• Chegada por conta própria ao Hotel reservado para o grupo, check-In individual. 
    Hotel a ser confirmado 

• 12h30: Encontro do grupo no Lobby do Hotel. 

• Apresentação do grupo e revisão da programação. 

•  Conhecendo Seattle... 

• Jantar dos participantes do Grupo de Estudos 

17 de setembro  - 4ª feira  

• Visitas e contatos de interesse profissional 
Programação exclusiva para os participantes do Grupo de Estudos. 

• 18h30 – Happy Hour & Jantar com contatos de interesse profissional. 

• Retrospectiva das atividades do dia, revisão da Programação,  
esclarecimento de dúvidas. 

 

 

 



 18 de setembro  - 5ª feira 

• Visitas e contatos de interesse profissional  

• Programação exclusiva para os participantes do Grupo de Estudos. 

• Retrospectiva das atividades do dia 

• Noite livre 

19 de setembro   – 6ª feira  

• 08h30:  Local Planers Visit 
Visitas de intersse profissional, em conjunto com participantes de grupos de 
estudo de outras partes do mundo. 

• 12:30 – 13:30: International Study Tours Lunch 

• 13h30 – 17h30:  International Knowledge Café 

• 19h00 – 21h00: International Community Dinner  
    Opportunity to network and connect with colleagues from around the world. 

• Retrospectiva das atividades do dia 

 20 de setembro  - Sábado 

  

09h00 – 12:30: International Knowledge Café 

• FPA Conference starts 

• First time attendees orientation - Virtual 

• 15h30 - 17:00: Opening General Session with David Allen. 
International author, lecturer, Chairman and founder of the David Allen Company, 
a management consulting, coaching, and training organization. Amongst other 
books: Getting Things Done: the Art of Stress-Free Productivity 

• 17h00 - 19:00: Exhibit Hall Opening (17h30-18h30 Reception in Exhibit Hall)  

• 19h00 - 20:30: INTERNATIONAL RECEPTION  

• Retrospectiva das atividades do dia 

 21 de setembro  – Domingo  

• FPA Conference - Palestras, sessões educacionais e mais. 

• 08h45 – 09h45 : Global Update 

• 15h30 - 17:00: General Session – Daniel Spielberg  
Senior marketing manager at Google. Emmy-nominated and award-winning TV 
correspondent/host/author. His book about a “digital diet” concept explores 
myriad avenues of how technology is transforming our lives from relationships to 
business to identity. 

• 18h30 - 21h30: FPA BE Seattle 2014 Party @ The Garage 

• Retrospectiva das atividades do dia 



 

 22 de setembro   - 2ª-feira  

• FPA Conference - Palestras, sessões educacionais e mais. 

• 08h00 – 09h15: FPA leadership breakfast with Brazilian Study Group. 
   Contamos com a presence de todos os participantes do Grupo de Estudos! 

• 13h15 - 15h15: Ethics for Everyone with Daniel Candura CFP®  
    (havera uma sessão idêntica no sábado, 19.9.14) 

• 11h15 - 12:45: General Session - Kerry Johnson, MBA, Ph.D. 
How to read your client’s mindS  
Internationally known author and speaker with audiences from Hong Kong to      
Halifax, and from New Zealand to New York. Speaks on such topics as, “How to 
Read Your Client’s Mind”, “Peak Performance: How to increase your business by 
80% in 8 weeks” and, “Why Smart People Make Dumb Mistakes with their Money.”  
He has also taught at Harvard, Oxford, and Purdue Universities. 

• 15h30- 16:30: Closing General Session – Jennifer Grazel (LinkedIn) 
Jennifer Grazel currently serves as the Global Head of Category Development for 
Financial Services for LinkedIn. A digital marketing FinServ veteran, she has 
dedicated the past 10 years to pioneering digital marketing landscape by building 
and leading interactive marketing teams at Prudential, GE Money and Citigroup. 
 
 FPA Adjourns. 

• Está previsto termos mais uma atividade exclusiva para o grupo nesta tarde. 
Manteremos os participantes confirmados informados. 

Confira atualizações da programação no site www.infopinion.com.br 

• Retrospectiva das atividades do dia 

 23 de setembro   - 3ª-feira - Partida 

• Meio dia de reserva para eventuais oportunidades, discussões em grupo ou 
ainda tempo livre para participantes que precisam fazer compras ou resolver outros 
assuntos. 

• Retrospectiva e avaliação 

• Partida dos integrantes do 8
o
 Grupo de Estudos de volta ao Brasil, ou para os 

respectivos programas pessoais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Investimento   - Parte terrestre - “Early Bird” 

  

Para pagamentos efetuados até 06 de agosto de 2014 

• Em apartamento individual USD 4’400.00 por participante 

• Em apartamento duplo USD 3’400.00  por participante 

 Serviços não incluídos  ** 

• Traslados de chegada e saída 

• Extras de caráter pessoal (refeições , gorjetas , telefonemas, lavanderia e 
similares) 

* Durante o congresso em Seattle diversos expositores oferecem almoço e/ou jantar 

praticamente eliminando o custo das refeições. 

Créditos de Educação Continuada para profissoinais CFP
® 

:     
 

• Em reconhecimento ao conteúdo oferecido pelo Grupo de Estudos organizado 

por Tobias Maag, CFP
®
 o IBCPF assegura 10 créditos adicionais de educação 

continuada para os profissionais  certificados que  participem de todos os 

encontros e visitas programadas especificamente para o Grupo de Estudos! 

• Durante o congresso é possível conseguir até aproximadamente outros 16 
créditos de educação continuada para a manutenção do direito de uso das 
marcas. Normalmente um número adicional ainda pode ser conquistado 
após o evento através da participação de sessões gravadas, por tempo 
limitado. 

 
Vagas limitadas! 
 
Garanta já sua participação! 
 
Fale conosco sobre outras oportunidades de formação continuada, congressos e encontros de 
seu interesse, para os quais nos queiram ter como organizadores ou parceiros. 
 
Agradecemos o seu interesse e a confiança em nós depositada, e colocamo-nos à disposição 
para quaisquer esclarecimentos ou prestação de apoio adicional necessário, através do e-mail 
studygroup@marazul.tur.br ou pelo telefone + 55 (11) 3736 4800 (Mar Azul Turismo/Daniel 
Graser). 
 
TOBIAS MAAG, CFP® 
Planejamento & Coaching Financeiro Pessoal 
grupodeestudos@infopinion.com.br  
+ 55 (11) 9 8292 4236 


