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Aprimoramento em
Governança para
Administradores e
Conselheiros Fiscais de
Estatais e Sociedades
de Economia Mista

Com a Lei 13.303/16 e a exigência
cada vez maior da sociedade
pelo aprimoramento da gestão
e transparência das empresas
públicas e sociedades de
economia mista, é fundamental a
capacitação dos administradores
dessas organizações com
base nas melhores práticas de
governança. O programa do
curso propõe discussões sobre
o papel do conselho, sua relação
com a gestão e como aprimorar
seu funcionamento em empresas
públicas e sociedades de economia
mista. Além disso, aprofunda
a discussão de temas como
compliance, integridade, legislação
societária e de mercado de capitais,
divulgação de informações,
controles internos, código de
conduta, Lei Anticorrupção e demais
temas relacionados às atividades da
empresa pública ou da sociedade de
economia mista.

Público-alvo

Temas abordados

Conselheiros de administração,
administradores e conselheiros ﬁscais.

Entender empresas estatais

Metodologia

Legislação societária e de mercado
de capitais,
Boas práticas de Governança
Corporativa de estatais

Aulas gravadas
Transmissão a vivo de palestras
Leitura complementar
Exercícios de fixação

Ambiente legal da governança das
empresas estatais
Melhores Práticas para Conselho de
Administração

Fóruns de discussão

O papel do Comitê de Auditoria,
Compliance e Controles Internos

Objetivos

Conselho Fiscal

Entender empresas estatais

Código de Conduta

Conhecer mercado de
capitais e boa governança

Divulgação de informações

Identiﬁcar boas práticas de
governança corporativa de estatais

Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013
(Lei Anticorrupção)

Compreender o ambiente legal da
governança das empresas estatais
Conhecer as melhores práticas para
conselho de administração
Expor e discutir o papel do
comitê de auditoria, compliance e
controles internos
Conhecer a atuação do
conselho ﬁscal

Incluído material didático
digital e certificado.
Carga horária: 40h

Este curso confere
20 (vinte) 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

*Este programa está sujeito a alterações de conteúdo.

Estrutura do programa
Conhecendo as empresas estatais
A importância das empresas estatais
O que são empresas estatais
Especificidades da gestão e
governança das empresas estatais
Expectativas do estado, mercado e
demais grupos de interesse
Dilemas da governança nas
organizações estatais
Entendendo mercado de capitais e
boa governança
B3 e o mercado de capitais no Brasil
• Como funciona a dinâmica da
bolsa de valores

O ambiente legal da governança
das empresas estatais
Legislação
• Lei das estatais
• Lei 6.404/76 - Capítulo XIX / Lei
6.404/76 - Artigo 238
Interesse Público
• Lei 13.303/16 - Transparência
• Administradores
• Regras de transparência
- remuneração dos
administradores

Processo de oferta pública
• Agentes envolvidos:
coordenadores de oferta, bancos
de investimento, assessores
jurídicos da companhia,
assessores legais dos
coordenadores, CVM, B3
• Condução da oferta
• Book building e precificação
(valuation)
Abertura de Capital
• Relação com investidores (RI)
A vida de uma empresa de capital
aberto
• Práticas em relação à imprensa e
ao conselho de administração
• Dinâmica das assembléias gerais
de acionistas

O Conselho de Administração no
Sistema de Governança Corporativa
O Conselho de Administração das
Empresas Públicas e SEM
Diversidade e Responsabilidades do
Conselho de Administração
Dinâmica de funcionamento do
Conselho de Administração
Avaliação do Conselho de
Administração e dos Conselheiros

Conselho de Administração
Comitê de Auditoria, Conselho Fiscal
e Outras Obrigações

IPO: estrutura e etapas
• Necessidade de recursos,
sucessão, desconcentração do
capital, liquidez

Melhores práticas para Conselho
de Administração nas empresas
estatais

As boas práticas de Governança
Corporativa das empresas estatais
Conceito de Governança
Corporativa
Obrigações de Transparência
• Artigo 238

Instâncias de Controles Internos e
Externos nas empresas estatais
O Comitê de Auditoria Estatutária
(CAE) I
O Comitê de Auditoria Estatutária
(CAE) II
Programa de Integridade nas
Empresas Estatais
• Canal de Denúncia

Carta Anual de Políticas Públicas

Auditoria Interna

• Caso prático de
responsabilização pelo
descumprimento da Lei n°
6.404/76 - O caso EMAE

Auditoria Externa

Práticas de Controle Interno Conceito e Aplicação do COSO
• Política de transações com
partes relacionadas
O papel do Conselho de
Administração das Estatais

Melhores Práticas para Conselho
Fiscal nas empresas estatais
Papel do Conselho Fiscal nas
empresas Estatais
Requisitos de conhecimento e
experiência
Competências, responsabilidades e
atribuições
Dinâmica e relacionamento do CF
com o CA, CAE e gestores

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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