
Trilha Empresa Familiar

Governança Corporativa 
em Empresas Familiares

Baseado na experiência desenvolvida pelo IBGC e apresentado por 
profissionais com relevante experiência profissional e pessoal em empresas 
familiares, o curso oferece um amplo painel para a compreensão da complexa 
relação entre empresa, família, sócios e investidores.

Presencial



Objetivos
O curso visa qualificar profissionais 
atuantes na implantação e 
estruturação da governança 
corporativa nas empresas familiares, 
assim como auxiliar acionistas, 
executivos, conselheiros e a própria 
família empresária na condução 
de seus negócios, por meio das 
melhores práticas de governança. 
Dessa forma, o instituto acredita que 
pode contribuir para um ambiente 
corporativo mais saudável e uma 
sociedade melhor.

Público-alvo
Se você é um consultor ou 
conselheiro independente de 
empresas familiares e quer entender 
como funciona uma empresa 
familiar; ou precisa entender melhor 
conceitos como estruturação 
patrimonial e acordo de sócios, 
entre outros relativos ao tema; ou é 
membro de uma família empresária 
e gostaria de aprimorar a gestão da 
organização e fazer networking com 
alguns dos maiores especialistas 
brasileiros sobre o tema, então este 
curso é para você.

Metodologia
Aulas presenciais;

1 módulo ao vivo;

Leituras prévias com materiais 
indicados pelos instrutores;

Exercícios de fixação;

Discussões de cases;

Fóruns de discussão.

Estrutura do programa
O curso, cuja carga horária é de 20 
horas, é dividido em 5 módulos + 
depoimento: 

Governança do sistema familiar
Nesse módulo, o participante 
terá uma visão holística da 
governança no sistema familiar 
e suas particularidades. Nesse 
sentido, também terá contato com 
os principais dilemas e desafios na 
relação de interdependência entre 
família, negócio e propriedade.

Estruturas de Governança 
Corporativa na Empresa Familiar
Além de conhecer a estrutura 
da governança corporativa 
recomendada às empresas 
familiares, bem como as melhores 
práticas, o aluno compreenderá 
nesse módulo a interação entre os 
órgãos de governança e a evolução 
e desafios na implementação de um 
conselho de administração.

Acordo de sócios, sucessão 
patrimonial e seus aspectos 
jurídicos
Nesse bloco, o participante 
conhecerá melhor os aspectos 
organizacionais e instrumentos 
jurídicos imbuídos na realidade das 
empresas familiares. Nesse sentido, 
poderá compreender, dentre outros 
aspectos, como se dão os acordos 
de sócios, o voto em assembleias, a 
composição do estatuto social e o 
planejamento sucessório.

Desafios da Governança nas 
Empresas Familiares
Os desafios e dilemas das empresas 
familiares carregam peculiaridades 
que organizações de controle 
disperso, por exemplo, não 
experimentam corriqueiramente. Os 
conflitos nas empresas familiares, 
muitas vezes, carregam conotações 
emocionais desafiadoras, que 
precisam ser mediadas com cautela 
e profissionalismo. Nesse módulo, 
único em formato on-line para o 
participante do presencial, o aluno 
conhecerá formas de gestão e 
mediação de conflitos nesse tipo de 
organização. 

O processo de sucessão
Para fechar o programa, o 
participante poderá compreender as 
estruturas e os processos imbuídos 
na sucessão dentro das empresas 
familiares, transitando desde 
questões geracionais à preparação 
de sucessores e herdeiros. 

Depoimento
O aluno terá a oportunidade, 
ainda, de ouvir o depoimento 
de um profissional experiente 
em governança corporativa em 
empresas familiares e tirar eventuais 
dúvidas sobre os temas tratados ao 
longo do curso.

Incluído material didático 
digital e certificado.

Carga horária: 20h

Este curso confere 
10 (dez) 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

*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.
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