
Segmento 
Empresas Familiares

A complexidade da gestão corporativa familiar 
moderna é a inspiração deste curso tendo em vista que, 
cada vez mais, torna-se essencial que a família 
empresária compreenda plenamente os órgãos e 
estruturas ideais para o sucesso da organização familiar 
como um todo: empresa e família.

A governança familiar é aquela que se refere à gestão 
dos interesses (pessoais 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.

Governança Familiar

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

Incluído almoço, coffee breaks, didático e 
certificado

São Paulo e região: 11 3185 4200
Outras localidades: 4020 1733
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Conselheiros e acionistas de 
empresas familiares;

Membros da família empresária;

Profissionais envolvidos na 
gestão de empresas familiares.

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.

OBJETIVOS

Aulas expositivas com 
profissionais especialistas em 
cada um dos temas;

Cases práticos (reais e fictícios);

Debate em grupo e 
depoimentos.

PRINCIPAIS PONTOS ABORDADOS

PÚBLICO-ALVO

METODOLOGIA

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

EMPRESAS FAMILIARES

Governança Familiar

Conceitos gerais de governança corporativa e governança da 
família empresária, bem como a relevância para a evolução da 
empresa e do legado familiar;
A governança familiar como ponto estratégico nos processos 
de crescimento, gerenciamento de conflitos, profissionalização 
e sucessão;
Mecanismos de governança familiar de sucesso: Protocolo 
Familiar, Acordo de Acionistas, Assembleias, Comitês, 
Conselhos, Fundos Familiares;
O papel da liderança feminina: gestão da empresa familiar e da 
família empresária.

Este programa está sujeito a alterações de conteúdo.
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O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) é uma organização sem fins lucrativos de 
atuação nacional e internacional, que tem como meta a busca pela excelência em governança nas 
organizações, independentemente da natureza jurídica, porte ou tipo de controle. O IBGC 
promove palestras, fóruns, conferências, treinamentos e networking entre profissionais, além de 
produzir publicações e pesquisas. O Instituto conta ainda com o Programa de Certificação para 
Conselheiros de Administração e Conselheiros Fiscais. Trata-se de uma iniciativa que visa estimular 
o contínuo aprimoramento das melhores práticas de governança nas organizações, por meio da
educação continuada dos conselheiros.

Com sede em São Paulo, o instituto atua regionalmente por meio de sete Capítulos: Ceará, Minas 
Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Atualmente, 
hospeda as atividades da Global Reporting Initiative (GRI) no Brasil e integra as redes 
internacionais Gobierno Corporativo de Latino América (IGCLA) e Global Network of Director 
Institutes (GNDI).

Desde 27 de novembro de 1995, o Instituto contribui para o desempenho sustentável das 
organizações e influencia os agentes da sociedade no sentido de mais transparência, justiça e 
responsabilidade.

Mais informações em www.ibgc.org.br
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