
Trilha Empresa Familiar

Curso Governança Familiar
Governança familiar se refere à gestão dos 
interesses (pessoais ou profissionais), da 
identidade ou profissionais, da identidade 
e da maturação da organização familiar. 
Ela é composta por estruturas com 
diferentes funções, tais como (i) conselho 
de família e a gestão do relacionamento 
entre os familiares; (ii) acordos familiares, 
em que são estabelecidos valores, 
princípios e conduta empresarial; (iii) Family 
Office, que trata do gerenciamento 

administrativo e financeiro do grupo familiar 
e seus objetivos empresariais. De forma 
integrada, estes instrumentos direcionam o 
andamento profissional de uma empresa de 
controle familiar.

O propósito do curso Governança Familiar é, 
portanto, levar os conhecimentos práticos para 
o dia a dia dos membros da família, mostrando 
o papel da governança para o sucesso do 
bem-estar da família e dos negócios.

Síncrono



Objetivos
Fundamentar as práticas de 
governança corporativa e 
governança familiar.

Identificar os principais problemas e 
soluções que envolvem a empresa 
de controle familiar.

Explanar o papel da mulher na 
empresa familiar.

Demonstrar os mecanismos  
ideais para o bem-estar da família  
e do negócio.

Público-alvo
Conselheiros e acionistas de 
empresas familiares e membros da 
família empresária.

Metodologia
Aulas ao vivo.

Leituras prévias.

Fóruns de discussão.

Exercícios de fixação.

Estrutura do programa
Coordenação entre governança 
corporativa e governança familiar
Governança corporativa

Governança familiar

Sucessão familiar x sucessão 
profissional
Legado familiar

Processos de crescimento

Profissionalização

Mecanismos de  
governança familiar
Acordo de acionistas

Protocolo familiar

Conselho de família

Assembleias

Comitês

Conselhos

Fundos familiares

Liderança feminina/Mediação
Gestão da empresa familiar e da 
família empresária

Gerenciamento de conflitos

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

*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 
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