I N T R O D U Ç Ã O À G OV E R N A N Ç A
2018 SP

25ª EDIÇÃO

Melhores Práticas de Governança Corporativa
28 e 29 de junho das 8h às 17h30
Traz os conceitos de governança corporativa
baseados na 5ª edição do Código das Melhores
Práticas do IBGC, cujo objetivo central é indicar
caminhos e recomendações para os mais variados
tipos de sociedades.

Sede do IBGC - Edifício WTC
Av. das Nações Unidas, 12.551
21º andar - São Paulo - SP

Associado: R$ 3.500,00
Não Associado: R$ 4.220,00

Política de Desconto para empresas que
inscreverem três ou mais participantes, entrar em
contato com a Secretaria de Inscrições.

8h às 17h30
carga horária 16h

Incluído almoço, coffee breaks e
material didático

São Paulo e região 11 3185 4200
Outras localidades 4020 1733
cursosibgc@ibgc.org.br | www.ibgc.org.br

Este curso confere créditos ao Programa de
Certificação de Conselheiros do IBGC
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Melhores Práticas de Governança Corporativa
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

OBJETIVOS
Apresentar as melhores práticas de governança
corporativa e seus benefícios, bem como o papel
dos agentes envolvidos no sistema;
Discutir os principais instrumentos que auxiliam o
funcionamento do sistema de governança;
Instruir como apoiar a administração com relação à
eficiência de controles, à transparência, à ética, à
responsabilidade corporativa, bem como em
hipóteses de conflitos de interesses.

PÚBLICO ALVO
Profissionais interessados em conhecer as melhores
práticas de governança corporativa e suas vantagens e
em aprimorar o sistema de suas organizações.

METODOLOGIA
Exposição presencial do tema por profissionais atuantes
como agentes do Sistema de Governança Corporativa,
complementada por exemplos práticos de suas
diferentes formas de implantação e atuação.

Introdução à Governança Corporativa
Princípios de Governança Corporativa.
O “marco regulatório” da Governança Corporativa.
Códigos das melhores práticas e missão do IBGC.

Melhores Práticas para Sócios
O papel das sociedades.
Conceito "uma ação = um voto".
Estatuto e Contrato Social
Acordos entre os sócios.
Assembleia geral/reunião de sócios: principais competências;
pauta e documentação; e conflito de interesses nas
assembleias gerais.
Uso de informação privilegiada (insider information).
Mecanismos de ampliação/transferência de controle.
Voto por procuração.
Política de dividendos.

Este programa está sujeito a alterações de conteúdo.

Melhores Práticas nos Órgãos de
Fiscalização e Controle
Definição dos órgãos de controle recomendados pelo Código
das Melhores Práticas.
Competências e atuação da auditoria interna e externa.
Composição, agenda de trabalhos e relacionamentos com o
Sistema de Governança.
Remuneração.
Relatório dos auditores independentes, contratação, destituição
e manutenção dos auditores.
Gerenciamento de riscos e compliance.

Melhores Práticas para o Conselho de
Administração e Diretoria
Visão Geral e Atribuições do Conselho de Administração.
Visão Geral e Atribuições da Diretoria. Separação entre
Presidente do Conselho e executivo principal (CEO).
Composição (diversidade, independência e conflito de
interesses).
Comitês do Conselho.
Relacionamento do Conselho com o executivo principal (CEO) e
demais diretores. Regimento Interno e Secretaria do Sistema de
Governança.
Gerenciamento de Riscos, tomada de decisão e transparência.
Avaliação e remuneração.

Instrumentos de aplicação da
Governança Corporativa
Compreensão e discussão dos instrumentos de aplicação da
Governança como Regimentos, Políticas e Controles Internos e
sua abrangência.
Melhores formas de aplicação e monitoramento.
Revisões periódicas.
Formalização de Políticas.

Conduta e conflito de interesses
Código de Conduta.
Canal de Denúncias.
Comitê de Conduta.
Conflito de Interesses.
Transações entre partes relacionadas.

O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) é a principal referência do Brasil para o desenvolvimento das melhores
práticas em Governança Corporativa. O IBGC promove palestras, fóruns acadêmicos e de debates, 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, que permite ao participante adquirir mais conhecimento
sobre um conjunto de temas necessários para o seu bom desempenho dentro das organizações. Ao obter essa certificação, o
conselheiro passa a integrar o Banco de Conselheiros Certificados do IBGC. Atualmente, hospeda as atividades da Global
Reporting Initiative (GRI) no Brasil, uma rede global que busca fomentar a adoção das boas práticas nas organizações. Ainda no
âmbito internacional, o IBGC integra a rede de Institutos de Gobierno Corporativo de Latino América (IGCLA) e o Global Network
of Director Institutes (GNDI), grupo que congrega institutos de Governança ao redor do mundo. Desde 1995, o Instituto contribui
para o desempenho sustentável e influencia os agentes da sociedade no sentido de mais transparência, justiça e
responsabilidade.
Para mais informações, consulte o site www.ibgc.org.br
PROPÓSITO DO IBGC
Ser referência em Governança Corporativa, contribuindo para o desempenho sustentável das organizações e influenciando os
agentes de nossa sociedade no sentido de maior transparência, justiça e responsabilidade.

ASSOCIADOS MANTENEDORES

