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Formação em Governança para
Acionistas de Empresas Familiares
A compreensão do papel e da
responsabilidade dos acionistas de empresas
familiares e a preparação das futuras
gerações inﬂuenciam diretamente a
longevidade das organizações e a unidade da
família empresária. O conhecimento dos
mecanismos de governança, que permitem
aos acionistas uma visão panorâmica sobre as
organizações, tornam-se as principais aliadas
das empresas de controle familiar.

Sede do IBGC
Av. das Nações Unidas, 12.551 – 21º andar
Edifício World Trade Center – São Paulo / SP

O curso abrange aspectos que vão desde a
preocupação com o desenvolvimento pessoal
e as responsabilidades junto ao negócio, ao
patrimônio familiar e aos aspectos jurídicos,
até a ênfase na adoção das práticas de
governança corporativa e familiar,
considerando a particularidade, cultura e
valores de cada família e organização.

8h às 17h10
carga horária 64h

Associado: R$ 12.670,00
Não Associado: R$ 14.960,00
Política de desconto para
grupos, entrar em contato:
secretaria@ibgc.org.br

Incluído almoço, coffee breaks,
material didático digital e certiﬁcado
São Paulo e região 11 3185 4200
Outras localidades 4020 1733
cursosibgc@ibgc.org.br | www.ibgc.org.br
Este curso confere 20 (vinte)
créditos ao Programa de Certiﬁcação
de Conselheiros do IBGC
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Formação em Governança para Acionistas de Empresas Familiares

OBJETIVOS
Capacitar acionistas e futuras gerações de
empresas familiares, independentemente de
sua qualiﬁcação, formação e atuação ou não
nos negócios da família, a exercerem seu
papel no melhor benefício da organização;
Explicitar a responsabilidade do acionista e a
governança como instrumento;
Desenvolver competências comportamentais
que facilitem a atuação como acionista;
Fortalecer a relação com os demais acionistas.

PÚBLICO-ALVO
Acionistas e futuras gerações de
empresas familiares.
METODOLOGIA
O programa será apresentado por especialistas
em governança corporativa e familiar, empresas
familiares e sucessão. As diversas atividades do
curso incluem dinâmicas entre os participantes,
debates, entrevistas com convidados e discussão
de casos práticos de empresas familiares e
famílias empresárias.

ESTRUTURA DO PROGRAMA
O programa será apresentado em quatro dimensões:

DESENVOLVIMENTO
DE ACIONISTA

VISÃO
EMPRESARIAL

GOVERNANÇA
CORPORATIVA E
FAMILIAR

CASOS E
PRÁTICAS

DESENVOLVIMENTO DE ACIONISTA
Propicia a compreensão do papel do acionista e a importância da sua preparação pessoal e proﬁssional,
independentemente do papel que assumirá na estrutura de governança da empresa, na organização
da família, ou mesmo fora dos negócios da família.
GOVERNANÇA CORPORATIVA E FAMILIAR
Apresenta as recomendações de Governança Corporativa como mecanismos de mitigação de conﬂitos,
desenvolvimento e preservação da empresa e da família e como a governança familiar alinha e
harmoniza a relação entre aos acionistas.
VISÃO EMPRESARIAL
Desenvolver a capacidade de utilizar instrumentos que fortaleçam a visão de negócios e o
monitoramento de resultados para o acionista.
CASOS E PRÁTICAS
Dinâmicas e atividades especialmente desenvolvidas para envolver o acionista nas questões
apresentadas durante o treinamento.

PRÓXIMA DATA

PRÉ-SELEÇÃO

3ª Edição | SP
16 e 17 de maio, 12 e 13 de junho, 31 de julho,
1 de agosto, 4 e 5 de setembro.

A ﬁm de garantir a adequação do programa às
necessidades do proﬁssional, os currículos dos
candidatos serão previamente analisados, sendo
facultado ao IBGC o critério para garantir a
melhor diversidade e perﬁs em cada turma.

Este programa está sujeito a alterações de conteúdo.

O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) é uma organização sem ﬁns lucrativos de
atuação nacional e internacional, que tem como meta a busca pela excelência em governança nas
organizações, independentemente da natureza jurídica, porte ou tipo de controle. O IBGC promove
palestras, fóruns, conferências, treinamentos e networking entre proﬁssionais, além de produzir
publicações e pesquisas. O Instituto conta ainda com o Programa de Certiﬁcação para Conselheiros
de Administração e Conselheiros Fiscais. Trata-se de uma iniciativa que visa estimular o contínuo
aprimoramento das melhores práticas de governança nas organizações, por meio da educação
continuada dos conselheiros. Com sede em São Paulo, o instituto atua regionalmente por meio de
sete Capítulos: Ceará, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa
Catarina. Atualmente, hospeda as atividades da Global Reporting Initiative (GRI) no Brasil e integra
as redes internacionais Gobierno Corporativo de Latino América (IGCLA) e Global Network of
Director Institutes (GNDI). Desde 27 de novembro de 1995, o Instituto contribui para o desempenho
sustentável das organizações e inﬂuencia os agentes da sociedade no sentido de mais
transparência, justiça e responsabilidade.
Mais informações em www.ibgc.org.br.

ASSOCIADOS MANTENEDORES

Av. das Nações Unidas, 12.551 - 21º andar - CEP 04578 903 / São Paulo - SP
3185 4200 (São Paulo) / 4020 1733 (Outras localidades)
cursosibgc@ibgc.org.br / www.ibgc.org.br

