Trilha Conselheiros
On-line

Curso Conselheiro,
IPO e Companhia
Aberta: Decisões e
Responsabilidades
O curso on-line Conselheiro, IPO e Companhia Aberta: decisões e
responsabilidades tem abordagem atualizada proporcionando aos
conselheiros ampla visão do mercado de capitais, da preparação da
empresa e de todas as fases da realização do IPO. Este programa oferece
conceitos e ferramentas essenciais ao exercício das funções de um
Conselheiro no processo de IPO e no dia a dia de companhia aberta.

*Este programa está sujeito a alterações de conteúdo.

Objetivos

Estrutura do programa

Abordar as melhores práticas
de governança corporativa para
a a comunicação efetiva com o
mercado, como a divulgação de
relatórios e informações, além de
contemplar questões relacionadas à
área de relações com investidores.

Público-alvo
Conselheiros certificados pelo IBGC
e com assento em conselhos de
administração, de família, fiscal e
consultivo de empresas não listadas
em Bolsa.

Módulo 1 - Por que abrir o capital?
Motivações para abrir o capital,
arcabouço regulatório

Módulo 7 – Caso prático: A visão
do investidor + Finalização do
Trabalho

Módulo 2 - A conveniência do
IPO comparado com outras
alternativas

Módulo 8 – Execução do IPO II

Módulo 3 – Preparando a empresa
I
Governança corporativa, controles
internos e auditoria externa
Módulo 4- Preparando a Empresa II
Estatuto, conselho de administração,
comitês, data room e due diligence

Módulo 9 – Caso prático
Depoimento
Módulo 10 – Painel: Vida de
companhia aberta
Módulo 11 – Panorama recente
do Mercado de Capitais e
apresentação do trabalho

Módulo 5– Preparação do trabalho
Discussão em grupo
Módulo 6 – Execução do IPO I

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

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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