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Desenvolvimento em
Governança Corporativa
Focado no papel do executivo dentro
do sistema de governança, apresenta
de forma prática e sistêmica como o
relacionamento e interação do
conselho com a gestão aprimora as
práticas dentro das organizações.
Embasado na importância da
disseminação de uma cultura de
governança, capilariza os conceitos e
concretiza a implantação das diretrizes
que emanam dos acionistas e do
conselho de administração.

Associado: R$ 10.200,00
Não Associado: R$ 13.280,00
Política de desconto para
grupos, entrar em contato:
secretaria@ibgc.org.br
8h às 17h10
carga horária 64h

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

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
GOVERNANÇA CORPORATIVA | 2018

Desenvolvimento em Governança Corporativa
OBJETIVOS
Apresentar as estruturas de governança corporativa;
Explicitar o papel da governança corporativa para a longevidade da organização;
Capacitar os executivos para o aprimoramento de seu relacionamento com os demais agentes da
governança, especialmente o conselho de administração;
Capacitar proﬁssionais a diagnosticar o grau de maturidade da governança corporativa de sua
organização, assim como propor o aprimoramento de suas estruturas;
Preparar agentes de governança para atuação na implantação e fortalecimento das boas práticas nas
organizações em que atuam.
PÚBLICO-ALVO
Executivos que se relacionam diretamente com o conselho de administração; secretários, gerentes ou
diretores de governança e demais proﬁssionais das áreas ligadas a controles.
METODOLOGIA
Aulas expositivas e interação dinâmica com os instrutores, visando contrapor conhecimentos prévios
e a prática dos agentes da governança. Depoimentos, entrevistas, workshops e estudos de casos
práticos complementam o programa.

ESTRUTURA DO PROGRAMA
O programa será apresentado em quatro dimensões:

TENDÊNCIAS EM
GOVERNANÇA

AMBIENTE
REGULATÓRIO

ESTRUTURAS
EFICIENTES DE
GOVERNANÇA
CORPORATIVA

IMPLANTAÇÃO
DE BOAS
PRÁTICAS

TENDÊNCIAS EM GOVERNANÇA
Traz inovações da governança e sinaliza ao participante a necessidade de atualização contínua.
Transparência e ASG - Ambiental, Social e Governança
O fator humano
AMBIENTE REGULATÓRIO
Oferece elementos para compreensão do arcabouço regulatório em que está inserida a governança
corporativa sob as diferentes vertentes da legislação.
Ambiente regulatório e legislação
Mercado de Capitais
ESTRUTURAS EFICIENTES DE GOVERNANÇA CORPORATIVA
Discute modelos atuais e comenta casos práticos, situações bem sucedidas e insucessos.
Origens, fundamentos e Evolução da Governança Corporativa
Órgãos de Governança - Conselho de Administração
Planejamento Estratégico
Remuneração, Sucessão e Avaliação
Monitoramento e Prestação de Contas
Gestão de Riscos e Órgãos de Controle
Compliance e Código de Conduta
Secretaria e Formalização da Governança Corporativa
IMPLANTAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS
Traz os instrumentos, ferramentas e processos que garantem o funcionamento pleno do sistema de
governança. Analisa, sob o ponto de vista prático, os diferentes modelos e orienta sua efetiva
implantação.
Código de Melhores Práticas
Técnicas de Apresentação
Apresentação Final de Curso

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
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