
Trilha Conselheiros

Avançado para 
Conselheiros de 
Administração
O nível de dedicação e preparação requeridos 
aos conselheiros de administração tem 
se elevado progressivamente, tornando 
o treinamento e a educação continuada 
desses profissionais uma das maiores 
preocupações em governança. Cenários 
não previstos que desafinam o processo 
decisório tradicional, a velocidade da 
Transformação Digital alimentando a Inovação 
e o Empreendedorismo, o foco sem retorno na 
Governança Social e Ambiental, são fatores 
a garantir que cada edição do Programa 

Avançado para Conselheiros seja diferente e 
mais instigadora de mudanças definitivas.

Desenhado para fortalecer as competências 
do(a) Conselheiro(a) de Administração, 
este Programa oferece ferramentas para 
melhorar o desempenho do órgão central 
do sistema de governança.  Traz também 
atualização sobre os temas críticos para o 
conselho, como forma de garantir o papel de 
liderança desse colegiado nas organizações 
e o aprimoramento das competências 
comportamentais do conselheiro.

On-line



Objetivos
O curso visa fortalecer as 
competências do (a) conselheiro 
(a) de administração e instigar 
discussões de alto nível sobre seu 
papel estratégico e transformador 
no contexto atual do mundo dos 
negócios, que exige profissionais 
cada vez mais resilientes à atual 
e complexa agenda empresarial 
e mais comprometidos com uma 
governança corporativa responsável 
e uma sociedade melhor.

Público-alvo
O Programa é dirigido para 
Conselheiros de Administração, na 
categoria estatutário, com no mínimo 
2 anos de atuação comprovada e com 
amplo conhecimento e formação, além 
de experiência de qualidade na prática 
da Governança Corporativa.

Estão pré-admitidos ao curso os 
Conselheiros Certificados por 
Experiência (CCA+) do IBGC.

Antes de ingressar no curso, seu 
currículo passará por uma avaliação 
prévia da equipe IBGC para garantir 
que sua escolha é compatível com 
sua experiência prévia, podem ser 
solicitadas informações adicionais ao 
currículo, a fim de aferir a qualidade da 
experiência do candidato. 

Por esse motivo, pedimos ao candidato 
que não se esqueça de explicitar em 
seu currículo o exercício da função 
de Conselheiro de Administração, 
citando as empresas em que atua, 
período e tipo de atuação, assim 
como em comitês e outras frentes 
de governança. Eventualmente, uma 
breve entrevista com a coordenação 
do Programa pode ser necessária

Estrutura do programa
Comunicação
A mecânica da comunicação 
no conselho e a transmissão da 
mensagem para os membros

Tomada de decisão
A importância da composição dos 
perfis para a tomada de decisão e o 
exercício do pensamento estratégico

Pensamento estratégico e 
conselhos de alta performance

Responsabilidade dos 
administradores

Transformação Digital

Liderança, Governança e Gestão - 
Olhos e ouvidos do conselheiro

Diversidade

Ética e Valores Corporativos 

Oscar Boronat 
Coordenador do curso

Oscar Boronat é conselheiro de 
administração independente, 
especialista em governança 
corporativa e coach de lideranças. 
Foi CFO, COO e CEO da Pilkington 
BP na América do Sul e Europa. 
É conselheiro de administração 
certificado e coordenador da 
comissão da comunidade CCA 
do IBGC. Membro certificado do 
ICSS – Instituto de Certificação 
dos Profissionais da Seguridade 
Social e do conselho de regulação e 
melhores praticas para o programa 
de certificação continuada da 
ANBIMA – Associação Brasileira 
das Entidades dos Mercados 
Financeiro e de Capitais. É 
membro do Singapure Institute of 
Directors (MSID). Tem participado 
de conselhos de administração e 
comitês em empresas multinacionais 
e familiares na América do Sul 
e Europa por mais de 25 anos. 
Economista pelo Mackenzie, MBA 
pela FIA, IEP pelo IMD/IMI e AMP 
pela Harvard Business School. 
Foi professor visitante da Judge 
Business School da Universidade 
de Cambridge de 2002 a 2004 e é 
Alumni Career Counsellor do IESE.

Incluído material didático 
digital e certificado.

Carga horária: 30h

Este curso confere 15 
(quinze) créditos ao 
Programa de Certificação 
de Conselheiros do IBGC.

São Paulo e região:  
(11) 3185 4200

Outras localidades:  
4020 1733

*Este programa está sujeito a alterações de conteúdo.

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



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  
São Paulo e região 11 3185 4200 
Outras localidades 4020 1733 
e-mail: ibgc@ibgc.org.br 
www.ibgc.org.br


