
Trilha Governança

Curso Governança 
Corporativa em  
Tempos de Crise:  
Uma Abordagem Prática 
Este curso tem como proposta aprimorar e instrumentalizar a atuação dos 
órgãos de governança em momentos de crises, esclarecendo papéis e 
responsabilidades, bem como o compartilhamento de práticas de mercado 
alinhadas aos princípios de governança.

Síncrono



Objetivos
Orientar os profissionais de como os 
órgãos de governança podem ajudar 
a organização de forma ordenada e 
colaborativa

Oferecer vivências práticas para 
estimular a reflexão sobre a atuação 
diligente dos órgãos de governança

Propiciar uma rede de contatos 
(alunos e professores do curso) para 
troca de experiências e networking

Público-alvo
Executivos e Conselheiros

Metodologia
Compartilhamento de experiências, 
discussões e exercícios práticos

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

*Este programa está sujeito a alterações de conteúdo.

Política de descontos 
para grupos, entrar  
em contato:  
cursosibgc@ibgc.org.br

Possui certificação de Conselheiro 
de Administração e Conselheiro 
Fiscal emitidos pelo IBGC. É 
certificado em CCSA pelo The IIA 
Global. Palestrante e pesquisador 
sobre Auditoria Interna, Gestão 
de Riscos e Controles Internos. 
Membro da comissão do IBGC 
de gerenciamento de riscos e da 
comissão de instituições financeiras.

Um dos autores do Guia de 
Gerenciamento de Riscos, publicado 
em 2017 e do IBGC Orienta – 
Auditoria Interna – Aspecto 
Essenciais para o Conselho de 
Administração, publicado em 2018, 
Também atua como professor do 
IBGC nos cursos de Conselheiros 
de Administração e de Comitê de 
Auditoria. 

Foi diretor (pro bono)  do Instituto 
dos Auditores Internos - IIA Brasil 
de 2015 até fevereiro/2020, 
onde liderou a organização de 
treinamentos e eventos nacionais 
e internacionais sobre Auditoria 
Interna, Riscos e Controles Internos. 
Em 2019 participou do Global 
Council (IIA Global) no Japão, 
representando o Brasil na discussão 
da revisão das Três linhas de Defesa 
de Riscos e Controles. 

Antônio Edson Maciel dos Santos 
Coordenador do curso

Profissional com mais de 20 anos de 
experiência nas áreas de Auditoria 
Interna, Controle Interno, Gestão de 
Riscos e Compliance em grandes 
multinacionais de varejo e empresas 
de prestação de serviços, onde 
ocupou posições de Diretoria. 
Atualmente é membro do Comitê de 
Auditoria Estatutário e Conselheiro 
Fiscal de diversos segmentos.

Mestre em Controladoria 
Empresarial pelo Mackenzie, também 
cursou mestrado em Administração 
na UFRGS com módulo na HEC 
(França), possui especialização em 
estratégia empresarial e consultoria 
organizacional, formado em 
Administração pela Unespar – PR,  
além de diversos cursos de extensão 
no Brasil e exterior, entre eles: 
Enterprise Risk Management for 
Corporate Leaders  em Harvard 
Business School (EUA).



Estrutura do programa
Entendimentos da Crises e o Papel 
dos Administradores 
Fornecer um cenário atual da 
crise e esclarecer os papéis e 
responsabilidades do Conselho de 
Administração e como deve interagir 
com a gestão no momento difícil

Estruturação e Gestão do Comitê 
de Crise | (conceitos e práticas)
Entender os conceitos e práticas de 
mercado e exemplos de um comitê 
de crise eficaz. Será solicitado um 
exercício prático da estruturação de 
um comitê de crise que deverá ser 
apresentado pelos participantes na 
aula 09

Reações da liderança em 
momentos de crise
Entender os perfis dos executivos e 
as diversas reações nos momentos 
de stress

Atuação dos Órgãos de 
Governança Corporativa
Esclarecer os papéis e 
responsabilidades dos diversos órgãos 
de governança, entre eles: Conselho 
de Administração, Diretoria Executiva, 
Comitê de Auditoria, Conselho Fiscal e 
Conselho Consultivo.

Mediação de Conflitos e Técnicas 
de Comportamento em Crise

Entender os diversos interesses e as 
habilidades emocionais necessárias 
para os momentos de crise

Importância da Gestão de Riscos 
Corporativos
Apresentar técnicas e ferramentas 
para a adequada gestão de riscos, 
bem como discutir o papel e 
responsabilidade da aplicação do 
modelo das três linhas de defesa de 
riscos e controles

Desafios e impactos na Gestão de 
Pessoas
Abordar os desafios e os impactos 
na gestão de pessoas: tratar temas 
como: demissão, redução de 
jornada, home office, acolhimento 
das pessoas e judicialização das 
decisões tomadas na crise. O 
módulo contará com uma palestra 
especializada sobre judicialização e 
responsabilidades

Comunicação como aliada em 
momentos difíceis
Apresentar o papel essencial da 
comunicação para dentro e fora da 
organização. Haverá uma palestra 
sobre a importância Ambiental, 
Social e Governança (ESG)

Estruturação e Gestão do Comitê 
de Crise II (apresentação do 
exercício prático)
Apreciar a apresentação dos 
participantes que estruturaram um 
comitê de crise, considerando os 
temas abordados durante o curso, 
conforme solicitado na aula 02

Oportunidades para um novo 
cenário de negócios
Aproveitar o momento de crise para 
rever suas competências e buscar 
outras oportunidades de negócios, 
inovando e se fortalecendo num 
novo normal, ainda desconhecido



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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