Trilha Governança
Síncrono

Governança Corporativa
para Startups
Em todo o mundo, centros de desenvolvimento de novas empresas surgem para estimular a
inovação empreendedora e o aumento signiﬁcativo do número destas organizações chamadas
startups traz diﬁculdades em seu crescimento. Por isso, os princípios básicos de governança
corporativa devem ser observados desde o seu surgimento, contribuindo para alavancar valor
para a empresa, ajudando-a a caminhar mais longe, mais rápido e com menos riscos. Dessa forma,
o curso Governança Corporativa para Startups on-line objetiva introduzir e explorar os temas
relacionados ao ecossistema de startups e scale-ups a ﬁm de auxiliar o desenvolvimento de
negócios sólidos e duráveis.

*Este programa está sujeito a alterações de conteúdo.

Objetivos

Estrutura do programa

Empoderar empreendedores para
que, a partir dos conhecimentos
e técnicas aplicadas, possam
empreender com eﬁcácia
e desenvolver negócios inovadores
por meio de uma abordagem
baseada nos princípios da
governança corporativa.

Fundamentos de governança
corporativa
O ecossistema das startups
Governança Corporativa nas
diversas fases de uma startup/
scaleup (Ideação, Validação, Tração,
Escala)
O cenário das startups no Brasil e o
ecossistema empreendedor

Público-alvo
Empreendedores que objetivam
o desenvolvimento de negócios
inovadores, fundadores e/ou
executivos de startups que almejam
aplicar os princípios de governança
corporativa em seus negócios
e investidore interessados em
conhecer o ecossistema das startups.

A Governança Corporativa em
Startups e Scale-ups

Aspectos de Governança
Corporativa no Ecossistema de
Investimento
Term Sheet (MOU)
Mútuo conversível em participação
societária
Contrato de investimento
Títulos de dívida
Participação societária
Direitos de informação
Direitos Políticos

Estruturação dos conselhos
Papel do sócio x papel do executivo

Aspectos Legais de Startups &
Scale-ups
Acordo de Sócios

Investimento Anjo

Metodologia

O que é Investimento Anjo?

Aulas ao vivo;

Perfil do Investidor Anjo

(Mind map, Contratos Societários,
Término de Sociedade, Governança
e Estruturas Offshore)

Leituras prévias e fóruns de
discussão.

Investimento Early Stage

Funding Rounds & GC
Equity Rounds & GC
Stock Option Plan
Palestra de encerramento

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

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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