
Trilha Governança

Governance Officer

Para o bom funcionamento do sistema de governança, é essencial que, em seu eixo central, 
os membros do conselho de administração e da gestão possuam ou desenvolvam uma série 
de qualidades e habilidades para conduzir negócios prósperos e sustentáveis. Mas essa 
finalidade não será alcançada, devidamente, sem a fluidez dos processos entre os órgãos da 
administração. É neste contexto que se torna fundamental a atuação deste profissional de 
governança, o Governance Officer. A fim de qualificar esses profissionais para liderarem as 
áreas de governança corporativa das organizações e serem os guardiões das melhores práticas, 
este curso oferece conteúdo teórico robusto acerca dos temas de governança, bem como uma 
perspectiva prática de atuação do Governance Officer. As competências comportamentais 
desse profissional que, por vezes, assume a função de articulador, facilitador e aconselhador, 
também são amplamente exploradas neste treinamento.

Misto



Este curso é para mim? 
Se você é um profissional com 
experiência e/ou conhecimento 
amplo em governança corporativa, 
que pretende ter uma formação 
sólida como Governance Officer ou 
que tenha sido convidado a liderar, 
criar ou estruturar uma área de 
governança, este curso é para você.

Como este curso pode me 
ajudar na carreira? 
Este curso poderá alavancar 
oportunidades em um mercado 
crescente e carente de profissionais 
especializados para atuarem em 
organizações já comprometidas com 
as melhores práticas de governança 
corporativa, assim como naquelas 
que ainda estão no início dessa 
jornada, em fase de implementação. 
Além de ter acesso a um conteúdo 
robusto e instrutores experientes 
reconhecidos pelo mercado, ao 
final do curso, o participante 
receberá certificado de conclusão 
do IBGC, uma referência nacional 
e internacional em governança 
corporativa.

Pré-requisitos 
Atuação executiva em áreas 
de governança corporativa (ou 
correlatas) e conhecimento prévio 
do tema. Antes de ingressar no 
curso, seu currículo passará por 
uma avaliação da equipe IBGC 
para garantir que sua escolha é 
compatível com sua experiência.

Estrutura do programa 
O curso, cuja carga horária é de 80 
horas, é dividido em 5 grandes temas 
e seminários especiais:

1. Governança Corporativa
Fundamentos, princípios,
práticas, estruturas e arcabouço
regulatório são amplamente
explorados em aula, sempre
ambientados na atualidade em
contexto nacional e internacional.

2. Responsabilidade e atribuições
Aborda o funcionamento da
governança corporativa e a
atuação do Governance Officer
na manutenção e melhoria
do sistema. Aplicação de
business case.

3. Estratégia e visão de longo prazo 
Explora conhecimentos em
contabilidade, finanças e mercado
de capitais, mas também instiga
a um exercício contínuo de se
pensar estrategicamente sobre
ética, cultura, pessoas, tecnologia
e sustentabilidade.

4. Competências comportamentais
Traz teorias e técnicas para o
desenvolvimento de habilidades
essenciais na atuação do
Governance Officer.

5. Seminários especiais
Convidados e especialistas
levarão aos participantes
diferentes perspectivas desse
profissional em organizações de
porte, composição societária e
natureza jurídica distintas.

Incluído material didático 
digital e certificado.

Carga horária: 80h

Este curso confere 
30 (trinta) 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

Objetivos
Desenvolver uma visão integrada 
e crítica do sistema de governança 
corporativa e suas inter-relações, 
bem como a importância do 
Governance Officer na sua 
implantação e efetividade.

Desenvolver as atitudes, habilidades 
e os conhecimentos necessários 
para atuar nesta função.

Identificar as características e 
os benefícios de uma área de 
governança eficiente.

Estruturar e aprimorar 
continuamente a área de 
governança da organização.

Propor e implantar as melhores 
práticas e processos para assegurar 
o bom funcionamento dos órgãos de
governança e geração de valor.

Atuar proativamente 
para o aprimoramento do 
processo decisório.

Assegurar que os administradores 
observem as melhores práticas 
de governança, com objetivo 
de resguardar a organização e      
seus agentes.

Tornar-se o profissional referência 
nos temas relativos à governança 
corporativa dentro da organização.

*Este programa está sujeito a alterações de conteúdo.



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.
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