IBGC realiza curso de Desenvolvimento em Governança em Joinville
22/06/2017

Objetivo é capacitar executivos para que compreendam o funcionamento do sistema de
governança nas empresas, a fim de que obtenham o melhor da sua implementação
O IBGC (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa) está com as inscrições abertas para
o curso Desenvolvimento em Governança, que terá início no dia 29 de agosto, na cidade de
Joinville (SC).
O objetivo é proporcionar aos executivos participantes a oportunidade de entender como
funciona o sistema de governança corporativa e de que maneira é possível obter sua melhor
implantação, independentemente da cultura e da complexidade da organização, por meio da
aplicação dos princípios, ferramentas e instrumentos adequados.
Para o mercado empresarial local, o curso visa disseminar o conhecimento sobre o conceito
de governança corporativa, bem como mostrar os benefícios da adoção das boas práticas.
"O mercado em Santa Catarina se caracteriza por ser formado, em grande parte, por
empresas familiares. Elas têm um forte viés empreendedor, mas precisam ampliar seus
conhecimentos sobre governança - algo que, muitas vezes, pensam servir apenas às
grandes empresas e conhecem apenas na teoria", explica o coordenador geral do Capítulo
Santa Catarina do IBGC, Alfredo Burghi Jr.
O curso terá carga total de 64 horas e será dividido em quatro blocos de dois dias, que
ocorrerão nos meses de agosto (29 e 30), setembro (26 e 27), novembro (08 e 09) e
dezembro (06 e 07). Neste treinamento, o IBGC irá mostrar, por meio de exercícios e fóruns
de discussão, como os princípios da governança são capazes de aprimorar a cultura de uma
empresa visando um melhor aproveitamento das vantagens geradas pela Governança
Corporativa. Um dos focos do programa será o papel de cada agente na área de governança
corporativa, entre sócios, conselho de administração, órgãos de controle e gestão.
Mais informações sobre o curso e o processo de inscrição podem ser obtidas no site do
IBGC
- http://www.ibgc.org.br/index.php/cursos/19918/desenvolvimento-em-governancacorporativa-1a-edicao-joinville -,
pelo telefone (11)
3185-4200 ou pelo emailsecretaria@ibgc.org.br
SERVIÇO:
Curso: Desenvolvimento em Governança
Duração: De 29 de agosto a 7 de dezembro, das 8h às 17h30
Local: Bourbon Business Hotel - Sala Araucária
Endereço: Rua Visconde de Taunay, 275 - Centro - Joinville - SC

