
Trilha Empresa Familiar

Formação em 
Governança para 
Acionistas de 
Empresas Familiares
A compreensão do papel e da 
responsabilidade dos acionistas de 
empresas familiares e a preparação das 
futuras gerações influenciam diretamente a 
longevidade das organizações e a unidade 
da família empresária. O conhecimento dos 
mecanismos de governança, que permitem 
aos acionistas uma visão panorâmica sobre 
as organizações, tornam-se as principais 

aliadas das empresas de controle familiar.  
O curso abrange aspectos que vão desde 
a preocupação com o desenvolvimento 
pessoal e as responsabilidades junto ao 
negócio, ao patrimônio familiar e aos aspectos 
jurídicos, até a ênfase na adoção das práticas 
de governança corporativa e familiar, 
considerando a particularidade, cultura e 
valores de cada família e organização.

Síncrono



Objetivos
Capacitar acionistas e futuras 
gerações de empresas familiares, 
independentemente de sua 
qualificação, formação e atuação 
ou não nos negócios da família, a 
exercerem seu papel no melhor 
benefício da organização;

Explicitar a responsabilidade  
do acionista e a governança  
como instrumento;

Desenvolver competências 
comportamentais que facilitem a 
atuação como acionista;

Fortalecer a relação com os  
demais acionistas.

Público-alvo
Acionistas e futuras gerações de  
empresas familiares.

Metodologia
O programa será apresentado 
por especialistas em governança 
corporativa e familiar, empresas 
familiares e sucessão. As diversas 
atividades do curso incluem 
dinâmicas entre os participantes, 
debates, entrevistas com  
convidados e discussão de casos 
práticos de empresas familiares e 
famílias empresárias.

Estrutura do programa
Desenvolvimento de Acionista
Propicia a compreensão do papel 
do acionista e a importância 
da sua preparação pessoal e 
profissional, independentemente 
do papel que assumirá na estrutura 
de governança da empresa, na 
organização da família, ou mesmo 
fora dos negócios da família.

Governança Corporativa e Familia
Apresenta as recomendações 
de Governança Corporativa 
como mecanismos de mitigação 
de conflitos, desenvolvimento 
e preservação da empresa e da 
família e como a governança 
familiar alinha e harmoniza a 
relação entre aos acionistas.

Visão Empresarial
Desenvolver a capacidade de utilizar 
instrumentos que fortaleçam a visão 
de negócios e o monitoramento de 
resultados para o acionista. 

Casos e Práticas
Dinâmicas e atividades 
especialmente desenvolvidas 
para envolver o acionista nas 
questões apresentadas durante o 
treinamento.

Pré-Seleção
A fim de garantir a adequação 
do programa às necessidades 
do profissional, os currículos dos 
candidatos serão previamente 
analisados, sendo facultado ao IBGC 
o critério para garantir a melhor 
diversidade e perfis em cada turma.

*Este programa está sujeito a alterações de conteúdo.

Incluído material didático 
digital e certificado.

Carga horária: 64h

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



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  
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