
Trilha Governança / Conselheiros

Curso Aprimoramento 
em Governança para 
Administradores e 
Conselheiros Fiscais de 
Estatais e Sociedades  
de Economia Mista

On-line



Objetivos
Entender empresas estatais

Conhecer mercado de 
capitais e boa governança

Identificar boas práticas de 
governança corporativa de estatais

Compreender o ambiente legal da 
governança das empresas estatais

Conhecer as melhores práticas para 
conselho de administração

Expor e discutir o papel do 
comitê de auditoria, compliance e 
controles internos

Conhecer a atuação do  
conselho fiscal

Público-alvo
Conselheiros de administração, 
administradores e conselheiros fiscais.

Metodologia
Educação a distância

Plataforma
CANVAS (Ambiente Virtual de 
Aprendizagem)

Incluído material didático 
digital e certificado.
Carga horária: 40h

Este curso confere  
20 (vinte) créditos ao 
Programa de Certificação 
de Conselheiros do IBGC.

São Paulo e região:  
(11) 3185 4200

Outras localidades:  
4020 1733

Política de descontos 
para grupos, entrar  
em contato:  
cursosibgc@ibgc.org.br

Com a Lei 13.303/16 e a exigência 
cada vez maior da sociedade 
pelo aprimoramento da gestão 
e transparência das empresas 
públicas e sociedades de economia 
mista, é fundamental a capacitação 
dos administradores dessas 
organizações com base nas melhores 
práticas de governança. O programa 
do curso propõe discussões sobre 
o papel do conselho, sua relação 
com a gestão e como aprimorar 
seu funcionamento em empresas 
públicas e sociedades de economia 
mista. Além disso, aprofunda 
a discussão de temas como 
compliance, integridade, legislação 
societária e de mercado de capitais, 
divulgação de informações, 
controles internos, código de 
conduta, Lei Anticorrupção e demais 
temas relacionados às atividades da 
empresa pública ou da sociedade de 
economia mista.



Estrutura do programa
Entender empresas estatais
Apresentar a natureza, as formas, o 
contexto e o arcabouço legal que 
delimitam o âmbito de atuação das 
empresas estatais no Brasil

Função social e resultados

Relações com controladores, 
minoritários, demais investidores e 
administração pública direta

Conhecer mercado de capitais e 
boa governança (empresas gerais)
Obter uma visão geral do mercado 
de capitais, expectativas de 
acionistas, níveis de listagem e 
exigências de divulgações de 
informações para as empresas 
estatais (inc. ICVM 480 e 586)

Identificar boas práticas de 
governança corporativa de estatais
Caracterizar os elementos que 
configuram as boas práticas de 
governança corporativa das estatais, 
enfatizando as exigências para  
as sociedades de economia  
mista listadas

Agentes da governança: conselhos  
e comitês

Carta anual de governança

Principais comandos de governança 
da Lei 13.303

Governança em sociedades de 
economia mista e empresas públicas

Compreender o ambiente legal da 
governança das empresas estatais
Discutindo a Lei 13.303 e o Decreto 
8.945 (para as federais)

Limites legais para atuação da 
estatal: remuneração, orçamento, 
prestação de contas, patrocínio a 
planos de previdência e saúde

Situação em estados e municípios

Principais papéis dos agentes de 
governança na empresa estatal, 
aprofundando as análises do 
conselho de administração e fiscal

Condições para administradores das 
estatais. Comitês do conselho de 
administração

O Comitê de Auditoria Estatutário 
(CAE)

Conhecer as melhores práticas 
para conselho de administração
Formação do conselho de 
administração das estatais

Principais papéis e responsabilidades

Dinâmica de funcionamento do órgão

Relacionamentos com executivos, 
comitê de auditoria estatutário e 
conselho fiscal

Desafios do conselheiro independente

Relacionamento com o estado e  
com o mercado

Avaliação dos executivos e 
autoavaliação

Responsabilidade dos 
administradores e deveres fiduciários

Código de conduta
O papel do conselho de 
administração nos padrões éticos  
da organização

Cegueira deliberada

Estruturas e controles

Posicionamento ético dos 
administradores

Código de conduta

Melhores práticas para a construção 
do código de conduta

Canais de denúncia

Dilemas de integridade na  
empresa estatal

Programa de integridade

Ética e governança

Expor e discutir o papel do 
comitê de auditoria, compliance e 
controles internos
Sistemas de controles internos das 
estatais, auditoria interna e externa, 
comitê de auditoria estatutário

Órgãos de controles públicos

Exigências do comitê de auditoria 
nas empresas estatais

Evidenciar o compliance como 
ferramenta estratégica de fomento 
da cultura de integridade e ética das 
empresas, elemento essencial da 
boa governança corporativa

Governança e as falhas de controle 
nas estatais

Conhecer o conselho fiscal
Papel do conselho fiscal nas 
empresas estatais

Composição e principais 
responsabilidades

Dinâmica e relacionamentos do 
conselho fiscal

Desafios específicos do conselho 
fiscal nas estatais

*Este programa está sujeito a alterações de conteúdo.



Fundado em 27 de novembro de 1995, o Instituto 
Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), 
organização da sociedade civil, é referência nacional 
e uma das principais no mundo em governança 
corporativa. Seu objetivo é gerar e disseminar 
conhecimento a respeito das melhores práticas 
em governança corporativa e influenciar os mais 
diversos agentes em sua adoção, contribuindo para 
o desempenho sustentável das organizações e, 
consequentemente, para uma sociedade melhor.

Av. das Nações Unidas, 12.551  
21º andar - São Paulo - SP  
CEP 04578-903  
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Outras localidades 4020 1733 
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