
Liderança no Conselho de Administração: 
Workshop para Presidentes

Muito além da competência técnica e do 
conhecimento dos conselheiros, questões 
ligadas a liderança, tomada de decisão e 
aspectos atitudinais, estão entre os 
principais fatores da eficiência e eficácia dos 
conselhos de administração. Abordagens 
sobre relacionamento de grupos e gestão de 
conflitos prometem avanços no 
desempenho do colegiado e precisam ser 
trabalhados pelos líderes de conselhos.

O Workshop “Liderança no Conselho de 
Administração” visa discutir o papel e boas 
práticas dos líderes dos conselhos de 
diversos tipos de organização.

Segmento
Conselheiros

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

Incluído almoço, coffee breaks, material 
didático digital e certificado

São Paulo e região 11 3185 4200
Outras localidades 4020 1733 
cursosibgc@ibgc.org.br  |  www.ibgc.org.br 



CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CONSELHEIROS

Liderança no Conselho de Administração: Workshop para Presidentes

Este programa está sujeito a alterações de conteúdo.

Discutir questões ligadas a liderança, 
comportamento e gestão de 
pessoas que estão na agenda dos 
conselhos de administração;

Conhecer práticas para a 
minimização de conflitos e 
condução de processos decisórios

OBJETIVOS

PÚBLICO-ALVO
Presidentes de Conselho ou 
Conselheiros em preparação para 
assumir a posição. Conhecimento 
básico de governança corporativa é 
necessário.

METODOLOGIA

Discussão do tema da liderança no 
conselho, análise de casos, vivência de 
situações de conflitos e depoimento de 
convidados.

Processos interativos do Conselho de Administração
Comportamento

ESTRUTURA DO PROGRAMA

Alinhamento de conceitos referentes à 
liderança do Presidente do Conselho de 
Administração

A evolução dos papéis do Presidente do 
Conselho de Administração

Relacionamento entre Presidente do Conselho e 
Diretor-Presidente, demais Conselheiros, 
Secretaria do Conselho de Administração e 
Acionistas

Efetividade do Conselho

Discussão de casos e simulação de situações de 
Conselho de Administração

Gerenciando conflitos
Conversas difíceis no Conselho de Administração
Escuta ativa
Construção do consenso

Tomada de decisão



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 excelncia em governança nas 
organizações, independentemente da natureza jurídica, porte ou tipo de controle. O IBGC promove 
palestras, fóruns, conferncias, 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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