Trilha Governança
Misto

Curso Desenvolvimento em
Governança Corporativa
para Executivos
As empresas que percebem com mais rapidez
as mudanças e estão dispostas a integrar
gestão, pessoas, tecnologia, inovação e
criação de valor aos seus negócios, se
tornarão protagonistas do novo contexto
socioeconômico em que estamos vivendo.

Este curso direciona o papel do executivo
no sistema de governança e esclarece
de forma prática e sistêmica como o
relacionamento e a interação do conselho
com a gestão aprimoram as práticas
nas organizações.

*Este programa está sujeito a alterações de conteúdo.

Objetivos

Estrutura do programa

Apresentar as estruturas de
governança corporativa, explicitando
o papel da governança corporativa
para a longevidade da organização

Tendências em governança
Traz inovações da governança
e sinaliza ao participante a
necessidade de atualização
contínua.

Estruturas eﬁcientes de
governança corporativa
Discute modelos atuais e
comenta casos práticos, situações
bem-sucedidas e insucessos

Transparência e ASG - Ambiental,
Social e Governança

Origens, fundamentos e Evolução da
Governança Corporativa

O fator humano
Mudanças no mindset de governança

Órgãos de Governança – Conselho
de Administração

Gestão de mudança

Planejamento Estratégico

Capacitar os executivos
para o aprimoramento de
seu relacionamento com os
demais agentes da governança,
especialmente o conselho de
administração
Habilitar proﬁssionais a
diagnosticarem o grau de maturidade
da governança corporativa de sua
organização, assim como propor o
aprimoramento de suas estruturas
Preparar os agentes de governança
para atuação na implantação e
fortalecimento das boas práticas nas
organizações em que atuam

Ambiente regulatório
Oferece elementos para
compreensão do arcabouço
regulatório em que está inserida
a governança corporativa sob as
diferentes vertentes
Ambiente regulatório e legislação
Mercado de Capitais

Público-alvo
Proﬁssionais que se relacionam
diretamente com o conselho de
administração; secretaria, gerência
ou diretoria de governança e
demais proﬁssionais das áreas
ligadas a controles.

Remuneração, Sucessão e Avaliação
Gestão de Pessoas
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

Metodologia

Código de Melhores Práticas

Aulas on-line ao vivo

Técnicas de Apresentação

Leituras prévias

Apresentação Final de Curso

Pré-works
Estudos de casos práticos
Trabalho final

Incluído material didático
digital e certificado.
Carga horária: 64h

Este curso confere
30 (trinta) 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

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
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