JORNADA TÉCNICA – ÁSIA 2017
Singapura 31 de Maio, 01 e 02 de Junho
Hong Kong 05, 06 e 07 de Junho
IMERSÃO INTERNACIONAL EM GOVERNANÇA
CORPORATIVA

A fim de oferecer uma nova experiência aos

A Jornada Técnica do IBGC (JT) consiste em uma

pesquisa em mercados fora do eixo ocidental, o

viagem internacional de imersão em temas de
Governança Corporativa. Com uma programação

nossos associados, assim como ampliar a
IBGC realizará a primeira jornada técnica na
Ásia, que vem se revelando como o centro de

desenvolvida para ampliar a compreensão do

gravidade do PIB mundial.

assunto em um universo empresarial cada vez mais

Singapura e Hong Kong foram escolhidos como

globalizado, o evento é voltado exclusivamente

destinos desta viagem de estudos por serem os

para associados do IBGC e conta com o

territórios cujos sistemas de governança

networking do Instituto com entidades

corporativa estão entre os mais avançados da

internacionais para o desenvolvimento e

região. Os dois mercados possuem um número

organização do programa.

elevado de companhias de capital aberto, forte

POR QUE SINGAPURA E HONG KONG?
No contexto global, as organizações se
convergem cada vez mais sobre a necessidade
da adoção da boa governança, cujos princípios
vão além do mero cumprimento metódico de
práticas, para geração de valores tangíveis e
intangíveis aos seus negócios. Cada qual possui
peculiaridades em suas estruturas, processos e
códigos, sempre ajustado à história e à cultura
de seu país, bem como ao arcabouço legal e
regulatório local.
Desta forma, tivemos a oportunidade em
aprender nas jornadas técnicas anteriores como
estas estruturas e processos se ajustaram nos
Estados Unidos, no Reino Unido, na França, na
Escandinávia, na Austrália, e mais recentemente
na Alemanha.

atuação de fundos de private equity, bem como
presença de complexos conglomerados familiares
ou fundos soberanos.
Além disso, segundo pesquisa da International
Institute for Management Development (IMD), os
territórios figuram entre os quatro mercados mais
competitivos do mundo em 2016, junto com Suíça
e Estados Unidos, que perdeu a liderança para
Hong Kong, e Suíça, que aparece no ranking na
terceira posição.
Por estas razões, o IBGC, acredita que o mercado
brasileiro pode absorver muitos aprendizados na
imersão nos sistemas de governança destes
territórios e, assim, enriquecer seus debates e
geração de conteúdo acerca das novas fronteiras
da Governança Corporativa.

PERFIL DOS PARTICIPANTES

PRINCIPAIS TEMAS QUE SERÃO DISCUTIDOS

A Jornada Técnica é um evento desenvolvido para
associados do IBGC. Os participantes são conselheiros
de administração, executivos, advogados, consultores,
acionistas de empresas familiares, investidores e
representantes de órgãos reguladores.

Corporate Governance Overview;
Board Structures and Practices (including but not
limited to Board Processes and Board Evaluation);
The Role of Institutional Investors in Promoting Good
Corporate Governance;

VANTAGENS DE PARTICIPAR DA JT

Shareholder Engagement and Rights in Singapore &
Legal and Regulatory Framework;

A programação destaca-se por ir além de um curso
ou seminário:

Corporate Governance of State-Owned Companies
in Singapore;

Acesso a conteúdo de fronteira (atual, inovador,
emergente, novo, exclusivo) sobre práticas de
governança em Singapura e Hong Kong;

Capital Markets and Financing Sources;
Strengthening Corporate Governance through
Effective Public Enforcement

Acesso a palestras e reuniões com agentes
importantes da governança do país;

Family Offices;

Programa desenvolvido especialmente para os
assuntos de interesse dos associados do IBGC;

Conglomerates;
Global Companies with Headquarters in HK;

Ambiente propício ao debate e fácil acesso aos
palestrantes, devido à restrição de público;

Risk Management and Corporate Governance;
Fighting Abusive Related Party Transactions,
including, but not limited to Minority Shareholder
Rights;

Visita a Bolsa de Valores e Empresas.

INVESTIMENTO

Capital Markets and Financing Sources;
Moving Beyond Box Ticking.

O valor para efetivação da inscrição é de R$ 6.500,00
(seis mil e quinhentos reais). Não estando inclusos
gastos com passagem, hospedagem e alimentação.
Incluso:
Almoço, Coffee break, Translados para as visitas às
empresas.

Mais informações
kerolin.alves@ibgc.org.br
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Informações sobre as inscrições
secretaria@ibgc.org.br
11 3185 4200

CCI

A Jornada Técnica confere créditos ao
Programa de Certificação de Conselheiros do
IBGC - CCI – 20 créditos

