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Chegamos ao ﬁnal de 2004 com vários motivos para comemorar.
Um deles foi a retomada do mercado de capitais brasileiro, que
pudemos testemunhar com a chegada de novas empresas, de
novos setores da economia, à Bolsa de Valores. Um total de onze
empresas – entre novas listagens e novas emissões - optou por
capitalizar-se recorrendo ao mercado de capitais. Há pelo menos
oito anos não víamos, por parte das companhias, uma adesão
tão signiﬁcativa ao mercado de capitais.
A melhor notícia, porém, está no fato de que todas essas
empresas listaram suas ações nos níveis diferenciados de
Governança Corporativa da Bovespa. As novidades, no entanto,
não param por aí. As companhias não precisaram, como
em vezes anteriores, recorrer exclusivamente aos mercados
internacionais para capitalizarem-se. A maior parte das
emissões concentrou-se em território brasileiro, fato que não
afugentou investidores. Ao contrário. Todas as companhias, sem
exceção, testemunharam uma forte demanda por seus papéis
por parte de investidores locais – tanto institucionais quanto
individuais – e, principalmente, de investidores estrangeiros.
Esse claro sinal de conﬁança, por parte desses investidores, é o
melhor reconhecimento à melhoria dos padrões de Governança
Corporativa nas empresas brasileiras.
Tal resultado é um verdadeiro selo de qualidade que valida o
trabalho, o esforço e a união de vários atores do mercado de
capitais brasileiro, e no qual seguramente o IBGC se inclui. Faz
nove anos, época em que o assunto Governança Corporativa
nem fazia parte da pauta das companhias e de investidores
– que o IBGC vem se empenhando em ser referência na
disseminação dos conceitos da Governança Corporativa no
Brasil, conscientizando empresas e indivíduos dos bônus
decorrentes de tais práticas. O IBGC, de certa forma, antecipouse aos acontecimentos e, nesses anos, pôde preparar-se para
atender às necessidades desses públicos no momento em que o
assunto veio à tona e ganhou importância, com os escândalos
contábeis das companhias norte-americanas, em 2000.

A importância da Governança Corporativa e, por sua vez, o
reconhecimento do trabalho do IBGC, podem ser traduzidos
em números. Em 2004, as instalações de nossa sede, na capital
paulista, duplicaram, assim como o número de colaboradores.
No mesmo ritmo, cresceu o número de nossos associados.
Fechamos 2004 com 597 associados, um crescimento de 29%
em relação a 2003.
O IBGC também ampliou seu território de atuação, instalando
um escritório na capital carioca, nosso Capítulo Rio, e
promovendo novas atividades para os associados do Sul do
país, por meio do Capítulo Sul.
Veriﬁcamos um expressivo aumento na procura por nossos
cursos. Em 2004, recebemos 578 pessoas, mais que o dobro
da freqüência em 2003, de 249 pessoas.
Culminamos nosso trabalho, em 2004, com o lançamento da
Terceira Edição do Código Brasileiro das Melhores Práticas,
materialização do que é o IBGC – um centro de disseminação
de informações e conhecimentos.
Iniciamos, neste ano, um processo de abrangência, selando
parcerias com outras instituições do mercado, ao mesmo tempo
em que aprofundamos outras. Um exemplo foi o Protocolo
de Parceria ﬁrmado entre IBGC e Bovespa, formalizando
atividades conjuntas entre ambas instituições.
O ano de 2004 foi um ano de reaﬁrmação do IBGC no contexto
internacional de Governança Corporativa, veriﬁcado com a
abrangência de nossa atuação. O IBGC fez as vezes de anﬁtrião
e de organizador de importantes eventos internacionais, aqui no
Brasil, como a 10ª Conferência Anual da International Corporate
Governance Network (ICGN), que pela primeira vez aconteceu na
América Latina e houve a oportunidade da vinda dos principais
representantes de fundos de pensão e de investimentos do mundo
para conhecer um pouco do mercado brasileiro.
Com todas essas conquistas, podemos aﬁrmar que o
ano de 2004, para o IBGC, foi um ano de transição para a
maioridade, para alçar vôo diferente. Um vôo de abrangência
e de aprofundamento, no qual nossa meta é, cada vez mais,
aproximar-nos de outras entidades envolvidas com o tema
Governança Corporativa. Será nesse processo de aproximação e
interação que avançaremos para níveis de maior complexidade
e detalhamento sobre a governança. Enﬁm, um processo que
permitirá gerar conhecimento e criar valor para as empresas e
para nosso país.

O ano de 2005 – após todas essas conquistas – signiﬁca para
nós o início de uma nova fase. O IBGC completará, nesse ano,
seu 10° aniversário, e entrará na fase adulta. Mudamos de
patamar. Esse novo estágio do IBGC nos impõe, como desaﬁo,
ampliar cada vez mais a atuação e a intensiﬁcação de nossas
atividades. Nossa meta é aumentar o grau de interlocução com
os vários níveis do poder de decisão, tanto no Judiciário como
no Executivo, tendo em vista tornar-se uma reserva de opinião
e informação sobre o tema. Com isso, o IBGC reaﬁrmará o
seu papel institucional em torno da causa da Governança
Corporativa.
O pêndulo da ﬁscalização, interpretação dada ao tema até
então, chegou ao limite neste ciclo. Vamos falar, a partir de
agora, de uma outra face importantíssima da Governança
Corporativa, que é a de liderar o poder de decisão de
forma equilibrada, dando-lhe um caráter sustentável e uma
capacidade de preservar o valor já constituído. Governança
Corporativa é o vetor de agregação de valores, tipos e
padrões. É a Governança Corporativa discutida sob todos os
ângulos, preservando a viabilidade econômica-ﬁnanceira e a
responsabilidade social e ambiental.
Se podemos pensar em alçar novos vôos, é porque contamos
com parceiros que acreditam e apóiam nosso papel para o
desenvolvimento da Governança Corporativa no país. A todos
eles – colaboradores, Comitê Executivo, associados, entidades,
empresas e empresários – nossos sinceros agradecimentos.
E que venham, para o IBGC e para o mercado de capitais
brasileiro, muitos anos tão importantes quanto o de 2004.

José Guimarães Monforte
Presidente do Conselho de Administração
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Atuação do
IBGC em
2004

“A dedicação e o suporte dos associados participando voluntariamente dos Comitês de trabalho torna o IBGC
grande. Esse fator é decisivo para que possamos realizar tantas atividades e manter um staff pequeno.”

Heloisa Bedicks | Secretária Geral

O ano de 2004 foi marcado por intensa atividade e crescimento.
O IBGC manteve uma evolução sustentável em todos os aspectos
planejados, especialmente no que se refere ao crescimento
do número de associados, ao lançamento do código de boas
práticas, à implementação do planejamento estratégico, à
coordenação de importantes eventos e à maior penetração nas
empresas de capital aberto, especialmente em empresas que
se listaram no Novo Mercado e nos “Níveis Diferenciados de
Governança Corporativa” da Bovespa durante o ano.

Evolução do Quadro de Associados

Terceira Edição do Código Brasileiro das
Melhores Práticas

110

+ 29%
463

360
278
221
153

Em março de 2004, foi lançada a terceira edição do “Código
das Melhores Práticas de Governança Corporativa do IBGC”,
resultado de um trabalho de revisão e ampliação do texto ao
longo do ano de 2003.
Com um detalhamento adequado, o código busca cumprir um
importante papel didático e fornecer os fundamentos da efetiva
aplicação das boas práticas de Governança Corporativa, além
de contribuir para a melhoria das empresas, independentemente
de estar ou não vislumbrando no mercado um caminho para a
capitalização. Essa revisão buscou captar todas as mudanças
ocorridas no meio empresarial e em aspectos legislativos e
regulatórios, no Brasil e no exterior, desde a última edição do
código, lançada em abril de 2001.
Com uma tiragem inicial de dez mil exemplares em português e
de dois mil em inglês, a Terceira Edição do Código contou com
o patrocínio da Bocater, Camargo, Costa e Silva Advogados e da
Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa).
Uma tiragem adicional – dessa vez de seis mil exemplares em
português – foi destinada à Câmara Americana de Comércio
(Amcham). Esses exemplares contaram com o patrocínio da
Brasilprev, KPMG e Spencer Stuart.
O IBGC está seguro de que o Código servirá de instrumento de
apoio e de motivação para a melhoria contínua das práticas de
Governança Corporativa no país.

Associados

597

137

51
15
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Distribuição de Associados

7%
91%

2%

Pessoas Físicas
Pessoas Jurídicas
Associado / Patrocinador

Associados Pessoas Jurídicas
O número de associados pessoas jurídicas no início de 2004 era de
33 empresas e terminamos o ano com 48 associados. Associados
Pessoas Jurídicas são as organizações que estão envolvidas com a
divulgação, estímulo ou prática de boa Governança Corporativa.
Associados Patrocinadores
É denominado Associado Patrocinador a empresa que
temporariamente proporciona colaboração ﬁnanceira especial
para desenvolvimento dos objetivos e atividades especíﬁcas do
Instituto. Estes associados têm um compromisso com as boas
práticas de Governança Corporativa.
O número de Associados Patrocinadores cresceu de 9, no início
do ano, para 10 associados em dezembro de 2004.

O número de associações manteve seu ritmo de crescimento em
2004. No início do ano, o IBGC contava com 463 associados
e encerrou o ano com 597, uma evolução de 29%. Esse
incremento mostra consistência no crescimento do Instituto
e disciplina na execução de sua estratégia e qualidade dos
benefícios oferecidos.
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Expansão da Sede

Veirano. Posteriomente, estes associados elegeram João
Laudo de Camargo como coordenador geral.

Para atender o aumento das atividades do Instituto, bem como se preparar
para implementar os projetos do Centro de Pesquisa e Conhecimento, o
Instituto duplicou sua área em 2004. A nova estrutura permite uma melhor
organização do acervo bibliográﬁco do Instituto, assim como cria a infraestrutura necessária para abrigar as reuniões do Conselho, dos comitês e para
recepcionar associados em trânsito na cidade de São Paulo.

Atividade dos Capítulos
A prioridade do IBGC agora (e provavelmente no futuro) é
aumentar a sua abrangência em vários aspectos. Um deles referese à expansão geográﬁca de sua atuação. Já teve início na última
versão do Estatuto do IBGC a criação de Capítulos. Os primeiros
Estados a abrigarem um capítulo do IBGC foram Rio Grande do
Sul e Santa Catarina, com a criação do Capítulo Sul e, em 2004, foi
oﬁcializado o Capítulo do Rio de Janeiro.
Os Capítulos, que contam com o suporte administrativo e de
comunicação da sede do IBCG, possuem uma crescente agenda local.
Capítulo Sul
Sediado em Porto Alegre, o Capítulo Sul está sob coordenação geral
de João Verner Juenemann. O comitê organizador, por sua vez, conta
com a participação de Jairo Gudis, Telmo Schoeler e Werner Bornholdt.
O Capítulo Sul abrange os associados dos Estados do Rio Grande
do Sul e de Santa Catarina, e promoveu seis palestras durante o
ano de 2004, além de um Curso sobre Governança Corporativa para
Empresas Familiares durante os meses de agosto a outubro.
Em dezembro de 2004, a sede do Capítulo Sul deixou de ser em uma
sala cedida pelo Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças (IBEF),
instalando-se em um conjunto empresarial na cidade de Porto Alegre.
Capítulo Rio
Em 27 de maio de 2004, foi realizada Assembléia Geral
Extraordinária que elegeu os integrantes do Comitê Coordenador
do Capítulo do Rio de Janeiro. Nesta ocasião, foram eleitos como
coordenadores do Capítulo os associados Antonio Carlos Vidigal,
Fernando Marotta, João Laudo de Camargo e Ronaldo Camargo
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Por mais de um ano, as atividades do IBGC no Rio de Janeiro
foram desenvolvidas e coordenadas, informalmente, por
um grupo de associados em estreita colaboração com o
IBGC São Paulo. Em decorrência desse trabalho, foi possível
acumular valiosa experiência relacionada à administração do
que podemos considerar como o embrião do Capítulo, que
antecedeu a formalização ocorrida em maio.
Durante o ano de 2004, o Capítulo Rio promoveu quatro
palestras e três Fóruns de Debates. A partir de janeiro de
2005, o Capítulo contará com uma sede, localizada em
uma sala cedida pela Bovespa-RJ. Esta cessão faz parte
do protocolo de parceria IBGC e Bovespa comentado mais
adiante neste relatório.

Atuação do Grupo de Implantação da Visão
(GIV)
Em 2004, o IBGC deu continuidade à implantação do processo
de planejamento estratégico, capaz de nortear seus passos até
2010 e garantir que cumpra o propósito de “Ser a principal
referência nacional em Governança Corporativa. Conhecer,
desenvolver e fomentar os melhores conceitos e práticas
no Brasil, contribuindo para o melhor desempenho das
organizações e, conseqüentemente, para uma sociedade mais
justa, responsável e transparente”.
Desde maio de 2003, o processo de planejamento estratégico
entrou em fase de implantação, sendo criado o Grupo de
Implantação da Visão (GIV), atualmente coordenado pelo
conselheiro do IBGC, Fernando Alves. A íntegra da VISÃO
2010 está disponível no website www.ibgc.org.br .
Descrevemos a seguir os avanços nos projetos, resultantes
dos objetivos prioritários, que estão em andamento:

Sistema de Avaliação de
Práticas de Governança Corporativa
Coordenadora Maria Helena Santana (vice-presidente do
Conselho)
Durante 2004 foi constituído um grupo de trabalho,
denominado Comitê de Sistema de Avaliação, para estudar
as possibilidades de desenvolver um sistema de avaliação de
empresas em Governança Corporativa. Esse grupo concluiu
pela formatação de uma premiação que reconhecesse bons
casos de práticas de Governança Corporativa, tanto entre
empresas abertas, como entre empresas fechadas. Os critérios
e a metodologia da premiação estão sendo desenvolvidos
pelo comitê, com apoio do professores Ricardo Leal e André
Carvalhal, da COPPEAD – UFRJ. A meta é disponibilizar no
website do IBGC os questionários, ainda no primeiro semestre
de 2005, para que as empresas interessadas possam fazer
sua auto-avaliação e encaminhar candidaturas espontâneas
ao prêmio. A avaliação e a premiação estão previstas para o
segundo semestre deste ano.

• Apoio a uma iniciativa de pesquisa da Watson Wyatt
sobre remuneração de conselheiros;
• Aumento do acervo da biblioteca do Centro de Pesquisa;
e
• Contribuição no desenvolvimento do Índice de
Sustentabilidade Empresarial, da Bovespa.
Embora exista empenho do IBGC em acelerar a implantação
desses projetos na área de pesquisa, o Instituto vem encontrando
barreiras em relação ao trâmite das propostas e às demandas das
agências concessoras de recursos. O IBGC está em contato com
as seguintes instituições: International Finance Corporation (IFC)
e Global Corporate Governance Forum.
Parcerias Não-Acadêmicas
Coordenadores Eduardo Câmara e Didier Klotz.
Em 2004, foram estabelecidas importantes parcerias pelo IBGC
que visam colaborar no desenvolvimento de empresas e do
mercado de capitais brasileiro. Os principais projetos foram:

Certiﬁcação de Conselheiros
Coordenador Leonardo Viegas (coordenador do Comitê de
Capacitação).

Parceria Bovespa - Protocolo de parceria assinado em agosto
de 2004 com a Bolsa de Valores de São Paulo – Bovespa, cujos
detalhes são comentados mais adiante neste relatório;

De 16 a 19 de fevereiro de 2004, o IBGC recebeu a visita
de Chris Pierce e Andrew Spencer, diretores do Institute of
Directors (IoD), do Reino Unido. Na oportunidade, o IoD
se propôs a colaborar com o IBGC no desenvolvimento de
exames para a certiﬁcação de conselheiros de administração.
Os certiﬁcados serão emitidos em conjunto pelo IoD e pelo
IBGC, e terão reconhecimento internacional. O comitê está
estudando a contratação de proﬁssional da área acadêmica
para, além de dar maior velocidade ao projeto, orientar as
atividades de capacitação do IBGC.

Parceria com a Harvard Business Review Brasil - Foi
desenvolvida uma edição especial sobre Governança Corporativa,
cuja circulação ocorreu em julho de 2004. Essa edição teve o apoio
institucional do IBGC (com a aplicação do logo do Instituto na
capa da revista), mensagem editorial dando o posicionamento do
IBGC quanto aos próximos desaﬁos da Governança Corporativa
no Brasil e, ainda, 500 exemplares, que foram distribuídos a todos
associados. Adicionalmente, foi oferecida uma assinatura gratuita
para todos os associados do IBGC pelo período de três meses.
Todas estas iniciativas não representaram custo para o Instituto.

Centro de Pesquisa e Conhecimento
Coordenadores Paulo Conte Vasconcelos e Douglas Monaco.

Parceria com o CODEC - O IBGC tem colaborado com o Governo
do Estado de São Paulo na elaboração de cursos sobre Governança.
Entre eles, estruturou um curso para os 70 conselheiros ﬁscais
do Conselho de Defesa e Fiscalização dos Interesses do Estado
(Codec), órgão ligado à Secretaria da Fazenda que ﬁscaliza e
acompanha as 17 empresas nas quais o governo tem participação
no capital social.

O Centro de Pesquisa e Conhecimento deu importantes passos
em 2004, quando foram realizadas várias atividades e projetos,
com destaque para:
• Aumento do número de pesquisadores atendidos;
• Realização, com êxito, da segunda edição do Prêmio
IBGC de Monograﬁas em Governança Corporativa;
• Conclusão do processo de solicitação de fundos ao
Center for International Private Enterprise (CIPE), com a
aprovação do projeto e assinatura do contrato;
• Contribuição com o Comitê de Sistema de Avaliação no
desenvolvimento do prêmio de governança para empresas;

Protocolo de Parceria IBGC e Bovespa
A participação da Bovespa no processo de implantação de um sistema
de Governança mais abrangente no mercado de capitais brasileiro
tem sido absolutamente relevante. A criação do Novo Mercado e dos
“Níveis Diferenciados de Governança Corporativa” foram iniciativas
muito importantes por incentivarem a Governança nas companhias.
Houve muita perseverança e trabalho por parte da Bovespa, e
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somente em 2004 surgiram condições favoráveis, marcando um
novo ciclo em nossa história e o retorno das aberturas de capital,
com grandes empresas apostando no crescimento econômico e
se capitalizando via mercado.
Após nove anos trabalhando em parceria, a Bovespa e o IBGC
assinaram, em 17 de agosto, um protocolo formalizando e
aprofundando o relacionamento entre ambas instituições,
sempre focado na divulgação das melhores práticas de
Governança Corporativa junto às companhias de capital aberto.
Atividades previstas com essa parceria:
• Apresentação às companhias listadas das atividades
relacionadas à Governança Corporativa desenvolvidas pelo IBGC;
• Promoção de reunião de trabalho anual com os
associados do Instituto e as companhias listadas em bolsa;
• Divulgação, por parte da BOVESPA, das atividades
do Instituto, seus cursos e, especialmente, programas de
treinamento junto às novas companhias que vierem a se listar;
• Referência à parceria, por parte do IBGC, em seus
materiais de divulgação, eventos e relatório anual, entre outras;
e
• Envio à base de dados da custódia da CBLC Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia - composta
de 150 mil investidores em ações, informações sobre
Governança Corporativa.
Decálogo
Uma ação concreta dessa parceria já foi realizada em novembro
de 2004. Foi elaborado um folheto, denominado “Decálogo” do
Código das Melhores Práticas, que conta com o resumo, dividido
em 10 tópicos, dos principais pontos do Código do IBGC. Esse
material foi enviado aos 150 mil investidores da base de dados
da CBLC. O decálogo estimula e ressalta a importância das
seguintes práticas:
1. A boa governança se desenvolve em torno dos princípios
básicos da Transparência, Eqüidade, Prestação de Contas e
Responsabilidade Corporativa.
2. Seus maiores objetivos são a criação de valor para os sócios e
para os demais parceiros, a melhoria do desempenho operacional
e a maior facilidade de captação de recursos a custos mais baixos,
assegurando a perenidade da organização e atendendo aos seus
objetivos econômicos, ambientais e sociais.
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3. Os agentes da Governança Corporativa são todos aqueles que
possuem interesse e responsabilidade sobre os atos da sociedade.
Eles incluem os proprietários, conselheiros, diretores, conselheiros
ﬁscais, auditores e demais partes interessadas.
4. Deve haver clara distinção de papéis entre “propriedade” e
“gestão” e a esfera de atuação de cada grupo deve estar reﬂetida
no estatuto (contrato) social e nos regimentos internos.
5. O princípio da Eqüidade recomenda que a cada ação (ou cota
de capital) corresponda a um voto. Isto signiﬁca a inexistência de
“capital sem voto”.
6. Independentemente de sua forma societária e de ser
companhia aberta ou fechada, toda sociedade deve ter um
Conselho de Administração, eleito pelos sócios, sem perder
de vista todas as demais partes interessadas (stakeholders),
o objeto social e a sustentabilidade da sociedade no longo
prazo. Os Conselheiros devem sempre decidir pelo melhor
interesse da sociedade como um todo, independentemente
da parte que os indicou ou elegeu.
7. A missão do Conselho de Administração é proteger e
valorizar o patrimônio da companhia, bem como maximizar o
retorno do investimento. Entre as competências do Conselho
de Administração, deve destacar-se a deﬁnição da estratégia, a
eleição e a destituição do principal executivo, o acompanhamento
da gestão, o monitoramento dos riscos e a indicação e substituição
dos auditores independentes. O Conselho da sociedade deve
ser formado, em sua maioria, por conselheiros independentes,
contratados por meio de processos formais com escopo de
atuação e qualiﬁcação bem-deﬁnidos.
8. As funções de ﬁscalização e controle devem ser exercidas,
de forma independente e integrada, pela Auditoria Interna,
Auditoria Externa, Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria. O
Conselho Fiscal não substitui o Comitê de Auditoria. Enquanto
este é o órgão de controle com funções delegadas pelo Conselho
de Administração, aquele é o instrumento de ﬁscalização com
atribuições deﬁnidas diretamente pelos sócios.
9. Toda sociedade deve ter um código de conduta baseado em
princípios éticos, aprovado pelo Conselho de Administração
e aplicável a todos os colaboradores e administradores.
O primeiro objetivo desse código deverá ser minimizar os
conﬂitos de interesses.
10. Os conﬂitos entre sócios e entre estes e a sociedade devem
ser resolvidos preferencialmente por meio de arbitragem.

Selo Animec
Índice de Sustentabilidade
Empresarial da Bovespa
O IBGC está contribuindo com a Bovespa no trabalho de
pesquisa e apresentação de indicadores de Governança
Corporativa que irão compor o Índice de Sustentabilidade
Empresarial da Bovespa. O trabalho de revisão bibliográﬁca
contemplou a pesquisa e identiﬁcação de questionários,
critérios e indicadores de Governança Corporativa praticados
por empresas, fundos de investimentos, institutos de pesquisa
e por organizações não-governamentais, no Brasil e no exterior,
que trabalham com o tema.
Esta pesquisa gerou um relatório ﬁnal com mapeamento
do conjunto de critérios e indicadores utilizados com mais
freqüência na avaliação de Governança Corporativa no
mercado brasileiro e internacional, além de uma proposta com
o conjunto de indicadores. Ambos documentos
foram apresentados para a Bovespa.

10ª Conferência Anual da ICGN

No ano de 2004, o IBGC recebeu o Selo
Animec Especial pelo excelente trabalho
de disseminação dos princípios da
Governança Corporativa desenvolvido em
2003. Trata-se de uma láurea concedida
pela Associação Nacional dos Investidores
do Mercado de Capitais (Animec), desde 2000 e mediante o voto
dos seus associados, que premia aqueles que, no período focado,
de qualquer forma ou maneira tenham colaborado efetivamente
na defesa dos interesses dos investidores do mercado brasileiro
de capitais, ou contribuído para o seu desenvolvimento. Além do
IBGC, na oportunidade também receberam esse selo as seguintes
pessoas e instituições:
• Henrique de Campos Meirelles – responsável pela execução
da política econômica, e recuperação da imagem do país junto aos
investidores internacionais;
• Agência Estado – Companhias Abertas – reportagens sobre o
mercado de ações; e
• Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) – Programa de
Popularização do Mercado.

O IBGC, em parceria com a Bovespa e com a CVM
- Comissão de Valores Mobiliários, organizou a
10ª Conferência Anual da International Corporate Governance
Network (ICGN), realizada na cidade do Rio de Janeiro entre
os dias 7 e 9 de julho de 2004, no Hotel Soﬁtel. Esta foi a
primeira vez que a ICGN realizou seu evento anual num país do
hemisfério sul, deslocando-se para fora do eixo Europa/EUA.
O evento contabilizou recorde de público. Foram 602
participantes, dos quais cerca de 200 eram estrangeiros e os
demais distribuídos entre investidores institucionais (fundos de
pensão, bancos e seguradoras), asset managers, empresários
brasileiros, conselheiros, executivos de empresas e outros
interessados em Governança Corporativa, como: governos,
associações, sindicatos, universidades, auditorias e consultorias.
Além de êxito nos temas abordados e da aproximação com o
público-alvo, o evento obteve superávit ﬁnanceiro, cujo valor foi
enviado integralmente à ICGN, não havendo nenhuma participação
do IBGC, Bovespa ou CVM no resultado da conferência.
Conheça a ICGN
A International Corporate Governance Network (ICGN) foi fundada
em março de 1995, em Washington, EUA. É um fórum informal
onde os participantes interessados em assuntos de Governança
Corporativa discutem e estimulam os vários setores da economia a
adotar estas práticas. A Instituição, sediada em Londres, congrega
os principais Fundos de Pensão e de Investimentos dos EUA,
Europa e Austrália, que juntos movimentam ativos de US$ 10
trilhões. Entre eles, estão o California Public Employees Retirement
System (Calpers), o College Retirement Equities Fund (TIAA-CREF),
e o Hermes Investment Management.
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Desenvolvimento
Intelectual
e Programas
Educacionais

“Uma parte importante da missão do IBGC consiste no desenvolvimento e difusão dos melhores conceitos e práticas
de Governança Corporativa. Nossos programas educacionais têm cunho essencialmente prático e são continuamente
atualizados pelas atividades e contribuições do comitê de pesquisas, pelos fóruns de debates e palestras mensais.
O nível e o conteúdo dos cursos IBGC já são comparáveis ao das universidades de primeira linha no país e no
exterior. ”
Leonardo Viegas | Coordenador do Comitê de Capacitação

Quinto Congresso Brasileiro de
Governança Corporativa
O IBGC promoveu, nos dias 7 e 8 de novembro, o Quinto Congresso
Brasileiro de Governança Corporativa, o mais importante evento
sobre o tema na América Latina.
A edição desse ano, cujo tema foi “Aplicando o Modelo Brasileiro
de Governança Corporativa”, reuniu os maiores especialistas do
país, que compartilharam suas experiências e debateram a atual
situação brasileira e internacional da Governança Corporativa.
O Congresso, realizado no hotel Grand Hyatt São Paulo,
contou com 380 participantes, entre presidentes e membros
de Conselhos de Administração, executivos, representantes de
fundos de pensão, auditores, advogados, entre outros, de várias
regiões do país e do exterior.
A abertura foi oﬁcializada por um jantar, no dia 7 de novembro. A
ocasião foi marcada pela presença do Secretário da Fazenda do
Estado de São Paulo, Eduardo Guardia. O jantar também contou
com a participação, como palestrante internacional, do professor
Antonio Borges, vice-presidente do Conselho de Administração
da Goldman Sachs International e um dos fundadores, além de
atual presidente, do Conselho de Administração do European
Corporate Governance Institute (ECGI). Borges falou sobre
o “Aperfeiçoamento do Modelo Brasileiro de Governança
Corporativa”, ressaltando o avanço do tema, no Brasil, identiﬁcado
pelas práticas das empresas. Também contextualizou a experiência
brasileira com exemplos europeus.
No dia 8, José Guimarães Monforte, presidente do Conselho de
Administração do IBGC, abriu o seminário com uma palestra sobre
os Principais Avanços em Governança Corporativa. Na seqüência,
tiveram início os debates, que focaram cinco aspectos do Modelo
Brasileiro de Governança Corporativa.
1º debate: Oferta de Ações e
Governança Corporativa
Com o objetivo de discutir o que o mercado espera das
companhias e, por outro lado, o que as companhias esperam
do mercado, o debate foi coordenado por Eliane Lustosa,
conselheira do IBGC e diretora ﬁnanceira da Globex, e contou
com a participação de Antonio Martins da Costa, presidente da
EDP; João Nogueira Batista, vice-presidente da Suzano Holding;
Guilherme Leal, conselheiro da Natura; e de José Rubens de La
Rosa, diretor-geral da Marcopolo.
2º debate: Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria
Centrando o debate em como controlar riscos por meio de órgãos
societários, a discussão teve Celso Giacometti, conselheiro ﬁscal e
membro do Comitê de Auditoria da TIM, como moderador, e contou

com a participação de Antonio José Figueiredo Ferreira, coordenador
do Comitê de Auditoria da CVRD; Egon Handel, membro de
diversos Conselhos Fiscais; Isaac Sutton, coordenador do Comitê
de Auditoria da Aracruz; Ramon Perez, coordenador do Comitê de
Auditoria da CPFL; e de Stephen M. Wallenstein, diretor-executivo
da Duke Global Capital Markets Center no estado da Carolina do
Norte, Estados Unidos.
3º debate: Eqüidade e Regulação
Com a ﬁnalidade de discutir como o Novo Código Civil afeta a
atuação reguladora da CVM, o painel contou com a coordenação de
Luiz Orenstein, sócio da Dynamo Administradora de Recursos, e com
a participação de Arnold Wald, sócio de Wald Associados; Francisco
Müssnich, sócio de Barbosa, Müssnich & Aragão Advogados; Luiz
Leonardo Cantidiano, sócio do Motta, Fernandes Rocha Advogados;
e de Norma Parente, diretora da CVM.
4º debate: A Nova Reforma da Lei Societária
Abordando os aspectos positivos e negativos do Projeto de Lei
3.741, esse debate foi moderado por Simone Azevedo, editora
da Revista Capital Aberto, e reuniu Alfried Plöger, presidente da
Abrasca; Marcelo Trindade, presidente da CVM; e Mauro Rodrigues
da Cunha, diretor de Investimentos da Bradesco Templeton e
conselheiro do IBGC.
5º debate: Setor Público, Parcerias PúblicoPrivadas, Governança e Mercado de Capitais
Discutindo formas de maximizar as sinergias entre essas quatro áreas,
esse último debate foi coordenado por Paulo Villares, ex-presidente
do Conselho do IBGC, e contou com a participação de Atul Mehta,
diretor para a América Latina e o Caribe do IFC (International Finance
Corporation), braço ﬁnanceiro do Banco Mundial; Cássio Casseb,
então presidente do Banco do Brasil; Ivan de Souza, diretor para
América Latina da Booz Allen Hamilton; Marcio Henrique Monteiro
de Castro, diretor da área de Inclusão Social e Financeira do BNDES;
e de Sérgio Rosa, presidente da Previ.
O evento foi encerrado por Luiz Fernando Furlan, ministro
de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Como
comentaristas, estavam Antonio Borges, vice-presidente do
Conselho de Administração do Goldman Sachs International e
presidente do Conselho de Administração do European Corporate
Governance Institute; e José Guimarães Monforte, presidente do
Conselho de Administração do IBGC.
O ministro Furlan, em seu discurso, destacou que, para que a
economia do país cresça no longo prazo, é necessário que haja
governança nas empresas do país.
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Capacitação

578

Um dos principais objetivos do IBGC é a
manutenção de programas educacionais que
compreendam a formação e a reciclagem de
conhecimentos de conselheiros de administração,
além de educação continuada em Governança
Corporativa para associados e terceiros. Os cursos
do IBGC já possuem nível didático/pedagógico e
conteúdo comparáveis aos das universidades de
primeira linha no país e no exterior.

+ 132%

249

2003

2004

Uma das áreas de maior relevância dentro do IBGC tem sido a
capacitação, e o Instituto alcançou a expressiva marca de 1.500 alunos
desde o início de suas atividades. No total, foram treinadas 578 pessoas
só em 2004, um expressivo crescimento quando comparado com o ano
anterior. Essa procura pelos cursos IBGC evidencia o quanto o mercado
está preocupado em se reciclar e conhecer as boas práticas.
O IBGC oferece programas educacionais para a divulgação dos conceitos,
princípios e boas práticas de Governança Corporativa, bem como para
capacitar conselheiros de administração e ﬁscais, acionistas, herdeiros,
sucessores, investidores e executivos, com o objetivo de elevar os padrões
de governança das empresas brasileiras, sejam elas de capital aberto ou
fechado, de controle familiar ou de economia mista.
Durante o ano de 2004 foram realizados dezessete cursos, sendo oito
da agenda tradicional e nove programas in company, desenhados sob
medida para cada empresa interessada.
Curso

N° alunos

Local

Conselheiros de Administração 1º semestre

77

São Paulo

Conselheiros de Administração 2º semestre

72

São Paulo

Melhores Práticas de Governança Corporativa

22

São Paulo

Melhores Práticas de Governança Corporativa

43

Rio de Janeiro

Melhores Práticas de Governança Corporativa

23

Belo Horizonte

Governança Corporativa em Empresas Familiares

40

São Paulo

Governança Corporativa em Empresas Familiares

20

Porto Alegre

Board Case

21

São Paulo

In Company *

260

São Paulo

Total

578

* ANABB, Furnas, Grupo Naoum, Petrobras (dois cursos), Athos Farma, Andipa, Secretaria do Tesouro Nacional e
Instituto Presbiteriano Mackenzie.
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Prêmio IBGC de Monograﬁas em
Governança Corporativa
O prêmio IBGC de Monograﬁas em Governança Corporativa, pelo
segundo ano consecutivo, foi conferido a vários participantes.
Criado com o objetivo de estimular a investigação cientíﬁca da
Governança Corporativa no Brasil, a segunda edição do Prêmio
IBGC de Monograﬁas em Governança Corporativa teve um
resultado muito positivo. O alto nível dos 14 trabalhos inscritos –
cinco na categoria Júnior (para não graduados) e nove na categoria
Pleno (aberta aos já graduados) – demonstra a importância e o
crescente interesse na pesquisa cientíﬁca sobre o tema.
Pesquisadores das áreas de Direito, Economia, Administração e
Contabilidade enviaram seus trabalhos para avaliação, cobrindo
os mais diversos assuntos, desde o impacto da adesão aos
níveis diferenciados de governança da Bovespa e divulgação
de informações até conﬂito de interesse e valor empresarial,
passando por estudos gerais sobre pontos especíﬁcos e também
casos em instituições como a Previ.
A comissão julgadora foi formada por quatro professores
universitários com título de doutor nas áreas de Administração,
Contabilidade, Economia, Direito ou Engenharia. São eles: Décio
Zylbersztajn e Nelson Carvalho, da FEA-USP; Richard Saito, da
FGV, e Paulo F. Campos Salles de Toledo, da Faculdade de Direito
do Largo São Francisco. Também participaram do comissão
Mauro Rodrigues da Cunha, Paulo Conte Vasconcellos e Douglas
Monaco, todos do IBGC, representando o ambiente corporativo.
O total dos prêmios foi de R$ 11 mil, entregues aos três primeiros
colocados entre os inscritos já graduados (categoria Pesquisador
Pleno) e ao primeiro colocado entre os graduandos (categoria
Pesquisador Júnior). O primeiro colocado na categoria Pleno
teve seu trabalho divulgado durante o 5º Congresso Brasileiro
de Governança Corporativa do IBGC, além de publicação em
livro, patrocinada pela PricewaterhouseCoopers.
São as seguintes as monograﬁas vencedoras:
Categoria Júnior
“Governança Corporativa e o Impacto da Adesão aos Níveis
Diferenciados da Bovespa”, de Renato Cioglia Lobão.

Categoria Pleno

1º Colocado – “Governança Corporativa e o Conﬂito de
Interesse nas Sociedades Anônimas”, de Thelma de Mesquita
Garcia e Souza.

quando são debatidos assuntos e experiências relacionados à
Governança Corporativa. Empresários, conselheiros de administração,
acadêmicos, representantes de fundos de pensão e de investimentos,
advogados, entre outros, contribuíram para a disseminação e o
aprimoramento do tema.

2º Colocado – “As Inﬂuências dos Sistemas de Corporate
Governance sobre as Aplicações dos Fundos de Pensão
Brasileiro”, de Edson Roberto Vieira.
3º Colocado – “Governança Corporativa em Instituições de
Pesquisa”: Caso CITS - Centro Internacional de Tecnologia de
Software, de Antonio Guilherme de Arruda Lorenzi.

78
74

55

256

388

Média de participantes
por palestra
Convidados

203

Associados

Eventos Mensais

554

Foram realizados 21 eventos ao longo do ano, em São Paulo,
Porto Alegre e no Rio de Janeiro. Os eventos mensais são cafés
da manhã ou almoços, abertos aos associados e convidados,
Participantes

400

2002

2003

460

2004

Data

Local

Tema Palestrante

20/Jan

São Paulo

85

BRASKEM: PETROQUÍMICA BRASILEIRA DE CLASSE MUNDIAL
José Carlos Grubisich – Presidente da Brasken.

17/Fev

São Paulo

85

A EXPERIÊNCIA DO IoD NO DESENVOLVIMENTO DE CONSELHEIROS
Andrew Spencer e Chris Pierce – Diretores do Institute of Directors.

22/Mar

R. de Janeiro

72

GOVERNANÇA CORPORATIVA: A EXPERIÊNCIA DA PREVI NA ELABORAÇÃO DO SEU CÓDIGO
Sérgio Rosa – Presidente da PREVI.

30/Mar

São Paulo

101

LANÇAMENTO DA 3ª EDIÇÃO DO CÓDIGO DAS MELHORES PRÁTICAS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA DO IBGC
Eliane Lustosa – Conselheira e Coordenadora do Comitê de Revisão do Código IBGC.

23/Abr

São Paulo

85

IMPLEMENTAÇÃO DA GOVERNANÇA NAS EMPRESAS DO GOVERNO DO ESTADO DE SP E DIVULGAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO IBGC
Eduardo Guardia – Secretário de Estado dos Negócios da Fazenda.

29/Abr

Porto Alegre

42

A DIMENSÃO HUMANA DA GOVERNANÇA CORPORATIVA
Herbert Steimberg – Diretor da MESA – Corporate Governance.

20/Mai

São Paulo

107

GOVERNANÇA CORPORATIVA EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
Francisco da Costa e Silva do Banco do Brasil.
Henri Penchas do Itaú.
José Lucas Melo do Unibanco.
Milton Almicar Silva Vargas do Bradesco.

27/Mai

R. de Janeiro

19

3ª PESQUISA SOBRE GERENCIAMENTO DE RISCOS E GOVERNANÇA CORPORATIVA
André Coutinho – Diretor da KMPG.

22/Jun

São Paulo

71

CPFL Energia GOVERNANÇA CORPORATIVA NA PRÁTICA�
Wilson Pinto Ferreira Junior – Presidente da CPFL.

24/Jun

R. de Janeiro

41

GOVERNANÇA CORPORATIVA A EXPERIÊNCIA DO ITAÚ
Alfredo Setúbal – Diretor de Relações com Investidores do Itaú.

29/Jun

Porto Alegre

31

RELAÇÕES COM INVESTIDORES E A GOVERNANÇA CORPORATIVA
Dóris Wilhelm – Presidente do IBRI.

20/Jul

São Paulo

59

ÍNDICE DE PRÁTICAS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA
Ricardo Leal – Professor da Coppead.

17/Ago

São Paulo

46

GOVERNANÇA CORPORATIVA E RESPONSABILIDADE SOCIAL NA PETROS
Wagner Pinheiro – Presidente da Petros.

23/Ago

R. de Janeiro

62

GOVERNANÇA CORPORATIVA – LIMITES E COMPLEMENTARIDADES ENTRE REGULAÇÃO E AUTO–REGULAÇÃO
Marcelo Trindade – Presidente da CVM.

25/Ago

Porto Alegre

26

PESQUISAS EM GOVERNANÇA CORPORATIVA
Jairo Procianoy – Diretor da JLP Consultoria e
Giovane Zanardo – Gerente Financeiro da GENS S.A.

13

Data

Local

Participantes

Tema Palestrante
FUNDOS DE INVESTIMENTOS E A EVOLUÇÃO DA GOVERNANÇA CORPORATIVA
Luis Stuhlberger – Diretor do Asset Management da Hedging – Griffo.
Robert van Dijk – Diretor Superintendente do Asset Management do Banco Bradesco.
Luiz E. P. Maia – Diretor Executivo do Asset Management do ABN Amro.
Nelson R. Augusto – Diretor Presidente do Asset Management do Banco do Brasil.

14/Set

São Paulo

77

24/Set

Porto Alegre

31

COMITÊS DE AUDITORIA; UMA EXPERIÊNCIA BRASILEIRA
Guy Andrade – Membro do Comitê de Auditoria do Unibanco.

14/Out

Porto Alegre

26

A GOVERNANÇA CORPORATIVA NAS EMPRESAS FAMILIARES
Patrice Gaidzinski – Membro do Conselho de Adm. da Eliane Revestimentos Plásticos.

19/Out

São Paulo

89

CRISE DE GOVERNANÇA
Luiz Leonardo Cantidiano – Sócio – Motta, Fernandes Rocha Advogados
Nelson Bastos – Presidente do Conselho de Administração da Parmalat.
Ricardo Tepedino – Sócio Sênior do Escritório de Advocacia Sérgio Bermudes.

25/Nov

Porto Alegre

13

GOVERNANÇA CORPORATIVA NA CPFL
Marco Soligo – Assessor de Governança da holding CPFL Energia.

50

A GOVERNANÇA CORPORATIVA SOB A ÓTICA DOS ANALISTAS DE MERCADO
Francisco Petros – membro do Conselho Consultivo do Ethical Fund.
Marcelo Mesquita – Diretor Executivo do UBS Investment Bank
Ricardo Kobayashi – Sócio do Banco Pactual

09/Dez

São Paulo

* Palestras realizadas no Rio de Janeiro (RJ) e em Porto Alegre (RS) são coordenadas, respectivamente, pelo Capítulo Rio de Janeiro e pelo Capítulo Sul.

Fórum de Debates
Sob iniciativa e organização do Comitê de Finanças e Contabilidade
em SP e do Comitê Coordenador do Capítulo Rio, foram realizados
mais cinco Fóruns de Debates, eventos exclusivos para os associados
do IBGC.
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Data

Local

15/Abr

São Paulo

15/Abr

R. de Janeiro

16/Set

São Paulo

28/Out

R. de Janeiro

18/nov

R. de Janeiro

Fórum Tema Palestrante
7° Fórum
AUDITORIA, OPORTUNIDADES E DESAFIOS EXISTENTES PARA A GOVERNANÇA CORPORATIVA.
Francisco Céspede, José A. Ramos, Luiz Carlos Araújo, e Edimar Facco.
8° Fórum
O CÓDIGO DE BOAS PRÁTICAS E RESPONSABILIDADE CORPORATIVA
Manoel Cordeiro, Eliane Lustosa, Ronaldo Veirano.
9° Fórum
APLICANDO A GOVERNANÇA CORPORATIVA EM OPERAÇÕES DE CAPITAL DE RISCO
Álvaro Gonçalves e Sidney Chameh.
10° Fórum
VALUE INVESTING NO BRASIL
Bruno Rocha e Fernando Pires.
11° Fórum
GESTÃO DE RISCOS EM EMPRESAS E GOVERNANÇA CORPORATIVA
Eduarda La Rocque e Ricardo Simonsen.

Centro de Pesquisa e Conhecimento
Conforme comentado no capítulo de atuação do Grupo
de Implantação da Visão (GIV), na página 7, o Centro de
Pesquisa e Conhecimento é tido como um dos objetivos
prioritários do IBGC e foco de atenção do GIV. Em 2004
foi finalizada a proposta de criação do Centro de Pesquisa
e Conhecimento em Governança Corporativa – CPC, que
ainda propõe a ampliação das atividades de capacitação.
Quando plenamente instalado, idealiza-se para o CPC a
seguinte estrutura:
Portal Eletrônico
O portal terá diferentes níveis de acesso e neles ficarão
disponíveis o conhecimento produzido, as informações e
os dados levantados e, ainda, os links com outros websites
que tratem do tema de governança. Todo este acervo
estará agrupado por categorias a serem ainda definidas.
Biblioteca Física
Com livros, edições de códigos do mundo todo, inclusive
do Brasil, revistas técnicas e revistas indexadas.
Estrutura de Atendimento e
Capacitação de Pesquisadores
Bibliotecários, pesquisadores e instrutores que possam facilitar
o acesso ao conhecimento e às formas de realizar pesquisas de
cunho cientíﬁco em Governança Corporativa.

Estrutura para Produção de Pesquisas,
Relatórios e Levantamentos
Desenvolvimento de um programa de pesquisas, atração de
pesquisadores e contratação de pessoal para levantamento e
organização de dados. O objetivo é conseguir o maior número
possível de publicações a respeito do tema, visando dar notoriedade
e visibilidade ao mesmo.
Estrutura para busca de ﬁnanciamento
Busca constante de ﬁnanciamento para os projetos e atividades do
Centro de Pesquisa e Conhecimento junto a entidades provedoras
de fundos.
Estrutura para o Prêmio de Monograﬁas
Responsável por todo o processo de operacionalização do
Prêmio IBGC de Monografias em Governança Corporativa.
Durante o ano de 2004, o IBGC realizou diversas atividades
visando manter seu papel de fomentador e disseminador
do conhecimento em Governança Corporativa. Dentre elas
ganha destaque o apoio dado a pesquisas sobre o tema.
Foram encaminhadas ao IBGC mais de 140 solicitações, desde
questionamentos e dúvidas, pedidos de materiais para pesquisa,
até indicação de contatos.
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Comunicação
com Associados

“Comunicar bem é ajudar a compreender e a conhecer. Com esta ﬁlosoﬁa, as atividades de comunicação
do IBGC têm o objetivo de reforçar e consolidar a imagem do Instituto, divulgando sua experiência,
proﬁssionalismo, conhecimento especializado e independência aos seus diversos públicos, tornando-se a entidade de
referência no Brasil para os assuntos de Governança Corporativa. ”

José Augusto Moreira | Coordenador do Comitê de Comunicação

Para atender às expectativas dos associados e aumentar a
eﬁciência na comunicação, foi desenvolvida uma pesquisa que
trouxe importantes informações sobre o atual nível de satisfação
dos associados. Essas informações permitirão um melhor
planejamento de atividades e a melhoria dos serviços oferecidos
pelo Instituto. Outra iniciativa relevante é a segmentação e
agilidade dos informes, com a criação do Boletim Informativo
para atualizações semanais e a reformulação da Newsletter.

Website
Durante o ano de 2004, foi mantido o programa de atualização e
melhoria contínua do conteúdo do website do IBGC. Atualmente,
o website conta com rico acervo de teses e de trabalhos sobre
Governança Corporativa, ao mesmo tempo em que disponibiliza
informações sobre eventos, cursos, palestras e fóruns de debate.
Esse conjunto de informações consolida o website como a principal
fonte de informações em Governança Corporativa no Brasil e
na América Latina. Foi desenvolvida uma parceria com o portal
www.acioni$ta.com.br para intercâmbio de informações.

Pesquisa com associados
Visando avaliar os níveis de satisfação dos associados, do
conhecimento e da freqüência do uso dos serviços oferecidos
pelo IBGC, foi especialmente desenvolvida uma pesquisa. Os
associados foram consultados durante os meses de dezembro de
2004 e janeiro de 2005. Esta pesquisa foi efetuada pro honore
pela Demanda Pesquisa e Desenvolvimento de Marketing.
Além de colher importantes informações sobre os associados e
suas expectativas, a pesquisa também permitiu traçar o perﬁl do
atual quadro associativo.

Os 3 principais atributos que, na opinião dos
associados, mais se aproximam do IBGC
Aplicação das melhores práticas

63%

Acesso a conhecimento e informação

59%

Troca de experiências

57%

Network

46%

Abertura de novas idéias

33%

Autodesenvolvimento

Devido à intensidade de atividades em 2004, foi prorrogado
para 2005 o desenvolvimento das versões em inglês e
espanhol do website, que deverá ser feita em uma base de
dados totalmente reavaliada.

Newsletter
Informativo do Instituto, de edição bimestral, contou, em 2004,
com seis edições. Cada uma das cinco primeiras edições veiculou
notícias do Brasil e do mundo sobre Governança Corporativa,
além de comunicações sobre as principais atividades do IBGC e
artigos dos associados sobre o tema. Na sexta edição do ano,
distribuída em dezembro, a Newsletter sofreu uma reformulação
e teve o planejamento de seu conteúdo mais focado nas
atividades do próprio Instituto. Essa edição retratou cada um
dos painéis do Quinto Congresso de Governança Corporativa,
realizado em novembro. Em 2005, o objetivo é ter, em cada
edição, um resumo dos principais eventos promovidos no
período e artigos escritos especiﬁcamente para este meio.
Em decorrência do lançamento do Boletim Informativo (citado a
seguir), o Comitê de Comunicação resolveu alterar a periodicidade
da newsletter para trimestral, sem afetar a qualidade e oportunidade
da informação que é levada ao associado.

Boletim Informativo
Passou a circular, desde 1º de outubro de 2004, clipping
eletrônico com as principais notícias sobre Governança
Corporativa que circularam na mídia local e internacional,
o que dá maior agilidade no processo de manter os
associados informados. Este boletim é semanal e distribuído
exclusivamente aos associados.

Desenvolvimento de negócios

28%
14%

Fonte: Demanda Pesquisa e
Desenvolvimento de Marketing

Identidade Visual
O IBGC vem desenvolvendo um plano de
comunicação, tendo como principal objetivo
desenvolver e potencializar sua comunicação junto
aos públicos de interesse. Foram desenvolvidos
alguns projetos previstos originalmente para compor a identidade
IBGC e harmonizar a comunicação do Instituto com os seus públicos.
Nesse sentido, desde fevereiro de 2004, foram desenvolvidos os
seguintes trabalhos:
• Adequação e modernização da Logomarca;
• Relatório Anual 2003 com produção gráﬁca;
• Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa;
• Padronização das apresentações dos Palestrantes (Power-Point);
• Selo comemorativo dos 10 anos;
• Deﬁnição de iconograﬁa (ilustrações) para o ano de 2005; e
• Aplicações básicas (papelaria: papel carta, cartão de visita,
envelopes e templates);
Estão no planejamento da comunicação para 2005 as
seguintes atividades:
• Padronização dos folhetos (cursos e congressos);
• Reavaliação do website (layout, tecnologia e funcionalidade);
• Projeto visual Newsletter e Boletim Informativo (clipping
• eletrônico);
• Programação visual do 6º Congresso (pasta, banner,
template e cartaz);
• Manual simpliﬁcado do uso da marca IBGC;
• Padronização e-mail Marketing (Palestra e Fórum).
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Representatividade
Institucional

“A nossa crença é que a governança, como sistema de decisões e que vai ajudar a governar as corporações, é uma peça
muito importante na engrenagem que fará o país crescer. A construção desse modelo é permanente. Se acreditarmos
que a Governança Corporativa é um sistema vivo de decisão dentro das companhias e que, por isso, precisa ser
permeado e inﬂuenciado pelos avanços da sociedade, concluiremos que esse trabalho será permanente. ”

José Guimarães Monforte | Presidente do Conselho de Administração do IBGC

A participação ativa em audiências públicas e o atendimento a
consultas de instituições regulatórias e governamentais atestam a
importância e representatividade do IBGC. Além disso, o Instituto
sempre procurou destacar associados de notório conhecimento
para representar a opinião da entidade em eventos nacionais e
internacionais, com participação nos debates sobre gestão de
empresas, ética, educação, etc.

Quinta Mesa Redonda de Governança
Corporativa da América Latina
O IBGC, ao lado da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e da
Bovespa, foi o anﬁtrião da Quinta Mesa Redonda de Governança
Corporativa da América Latina. O evento, que ocorreu nos dias 8
e 9 de outubro no Hotel Soﬁtel, no Rio de Janeiro, foi realizado
pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE) e pelo The World Bank Group, com o patrocínio da
Associação Nacional dos Bancos de Investimento (ANBID), do
Research Centre for the Society of Lawyers (CESA), do Global
Corporate Governance Forum (GCGF) e do Center for International
Private Enterprise (CIPE).
O objetivo dessas rodadas de discussões é mapear a situação
da Governança Corporativa na América Latina. As discussões da
mesa redonda de 2005 focalizaram o tema “Enforcement”. Esses
encontros são realizados desde o ano 2000, quando São Paulo foi
sede da primeira mesa redonda, e tiveram seqüência em 2001, na
Argentina, em 2002, no México, e no Chile em 2003. As discussões
e conclusões foram consolidadas por meio da elaboração de
um White Paper. O documento – disponibilizado no endereço:
http://www.oecd.org/dataoecd/49/50/24277169.pdf
e amplamente divulgado pela OCDE – aborda o atual estágio da
Governança Corporativa e o que deve ser feito para melhorar os
procedimentos nesse segmento na América Latina.
O White Paper faz um comparativo entre os princípios de
Governança Corporativa da OCDE e aqueles praticados na
América Latina, revelando – aos órgãos reguladores do mercado,
investidores internacionais, líderes de corporativos, etc. – o que os
países do continente devem ainda realizar para atingir as melhores
práticas de Governança Corporativa.

UNCTAD XI
O IBGC, ao lado da Apimec, Bovespa, Fipecaﬁ e Ibracon, colaborou
na organização de dois eventos paralelos à UNCTAD (Conferência
das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento), realizados
em São Paulo entre os dias 13 e 18 de junho de 2004, no Palácio
das Convenções do Anhembi. São eles:
• Roundtable on Corporate Governance and Investment,
realizado no dia 14 de junho, na Bovespa. Esse painel, que contou

com a participação de cerca de 200 pessoas, teve como objetivo
discutir a importância da Governança Corporativa na viabilização de
investimentos e no restabelecimento da conﬁança de investidores.
• Accountancy and Economic Development, realizado no dia 16
de junho, no Anhembi. Com o objetivo de mostrar a importância
da contabilidade para o desenvolvimento econômico dos países,
o painel mostrou que a contabilidade é uma ferramenta de vital
importância para o levantamento de informações, tanto para a
iniciativa pública quanto para a iniciativa privada. Essas informações
inﬂuem na decisão dos investidores na hora de alocarem seus
recursos. Mais de 150 pessoas assistiram a esse painel.

Atividades Externas
O Instituto marca presença em importantes eventos no Brasil e
no exterior, sempre com cuidadosa análise dos custos envolvidos,
pois, com poucas exceções, os próprios participantes ou a entidade
organizadora arcam com as despesas da participação.
O IBGC foi representado ou participou, na maioria das vezes com
palestrantes, dos seguintes eventos:
Brasil
• KPMG’s Audit Committee Institute – Tema: Lançamento do Audit
Committee Institute (ACI) – Data: 18 de fevereiro, em São Paulo.
• Palestra na Escola de Direção de Empresas FISP – Alumnus –
Tema: IBGC e os Conselhos de Administração – Data: 15 de março,
em São Paulo.
• Palestra “Relações de Investimento Portugal – Brasil: Novos
Desaﬁos e Oportunidades” – Data: 17 de março, em São Paulo.
• Cerimônia de entrega do selo ANIMEC ao IBGC, na Bolsa de
Valores – Animec – Data: 26 de março, em São Paulo.
• Fórum Empresarial FGV – Tema: Sustentabilidade e
Responsabilidade Corporativa: um passo adiante – Data: 31 de
março, em São Paulo.
• Apresentação da Pesquisa de Remuneração pela Watson Wyatt
– (Posições Executivas e Não Executivas) – Tema: Questões Atuais
de Governança e Impactos da Governança em RH – Data: 26 de
abril, em São Paulo.
• Rodada de Negócios sobre Governança Corporativa – Data: 06
de maio, em São Paulo.
• Semana de Administração no Mackenzie – Data: 13 de maio, em
São Paulo.
• Evento Amcham – Tema: Panorama de Governança Corporativa
no Brasil – Data: 14 de maio, em São Paulo.
• Palestra ABERJE – Workshop de Planejamento Estratégico
– Tema: Governança Corporativa e das Organizações – Data: 05 de
junho, em São Paulo.
• VIII Curso de Introdução ao Mercado de Capitais – Tema:
Governança Corporativa no Mercado de Capitais – Data: 15 de
junho, na Apimec, em São Paulo.
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• Curso de Formação e Aperfeiçoamento de Proﬁssionais para o
Mercado de Capitais – 2004 da Apimec Sul – Data: 19 de junho, em
Porto Alegre/RS.
• Segunda Mesa de Debates do Audit Committee Institute da KPMG
– Tema: Melhores Práticas em Conselhos e Comitês – Data: 01 de
julho, em São Paulo.
• Painel de Debates do Instituto Ethos – Tema: Responsabilidade Social
Empresarial e Governança Corporativa 04 – Data: 02 de julho, em São
Paulo.
• Palestra FGV – Tema: Governança Corporativa – Data: 06 de julho,
em São Paulo.
• Ciclo de palestras – Auditoria em Debates – Tema: Governança
Corporativa – Data: 06 de agosto, em Porto Alegre/RS.
• Seminário Apimec – Tema: Como a CVM pode auxiliar o Mercado e
seus Participantes – Data: 09 de agosto, em São Paulo.
• Seminário Jornal Valor Econômico – Tema: Os Efeitos da Lei
Sarbanes–Oxley no Brasil – Data: 10 de agosto, em São Paulo.
• Seminário “Gestão Socialmente Responsável” – Tema: A Adesão
à Responsabilidade Social dos Investidores, Fundos de Pensão e
Investimentos. As Iniciativas da Bovespa – Data: 11 de agosto, na
Fiesp, em São Paulo.
• Seminário Apimec – Tema: A Harmonização das Normas Contábeis
no Brasil e no Mundo – Data: 20 de agosto, em São Paulo.
• 10º Fórum de Debates Projeto Brasil – Tema: Governança Corporativa
e Regulação – Data: 26 de agosto, em São Paulo.
• Ray & Berndtson Consultor de Executivos – Tema: Governança
Corporativa no Brasil – Data: 13 de setembro, em São Paulo.
• 3ª Edição do Seminário Aberto de Responsabilidade Social
Empresarial em Minas Gerais – Tema: Governança Corporativa:
Atitudes Transparentes das Organizações – Data: 13 a 15 de setembro,
em Ouro Preto/MG.
• Seminário Apimec – Tema: O Conselheiro Proﬁssional Independente,
a Democratização do Capital e os Resultados Práticos – Data: 15 de
setembro, em São Paulo.
• VIII Prêmio ANEFAC – FIPECAFI – SERASA – Troféu Transparência
2004 – Data: 16 de setembro, em São Paulo.
• 6º Prêmio Relatório Anual da ABRASCA – Data: 22 de setembro, em
São Paulo.
• IX Curso de Introdução ao Mercado de Capitais – Tema: Missão
Institucional do IBGC e Governança Corporativa no Mercado de
Capitais – Data: 30 de setembro, na Apimec, em São Paulo.
• 3ª Edição do Prêmio Balanço Social – Data: 30 de setembro, em São
Paulo.
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• Expo Money – Tema: Governança Corporativa e Veículos de
Comunicação – Data: 14 a 16 de outubro, em São Paulo.
• Semana de Administração da PUC – Tema: Governança
Corporativa no Setor Privado – Data: 25 de outubro, em São
Paulo.
• Seminário PricewaterhouseCoopers – Tema: SarbOx e
Governança Corporativa. Impactos e Oportunidades para a Alta
Administração – Data: 27 de Outubro, em São Paulo.
• Palestra IPEN/USP – Tema: Excelência em Gestão de Projetos
e Processos Organizacionais – Data: 06 de novembro, em São
Paulo.
• Prêmio Revelação em Finanças IBEF SP/KPMG – Data: 11 de
novembro, em São Paulo.
• Seminário Apimec – Tema: Perspectivas Políticas e Econômicas
para 2005 – Data: 12 de novembro, em São Paulo.
• Apresentação Itaú – Apimec – Data: 18 de novembro, em São
Paulo.
• Seminário Nacional sobre Responsabilidade Social
Corporativa – Tema: A Responsabilidade Social Corporativa e a
Competitividade – Data: 19 de novembro, no Rio de Janeiro.
• Conferência Internacional sobre Finanças Sustentáveis em
Mercados Emergentes – FGV–EAESP – Tema: Investimento em
Sustentabilidade – Data: 23 de novembro, em São Paulo.
• Seminário IBRI – Tema: O CRM no Mercado de Capitais – Data:
25 de novembro, em São Paulo.
• Seminário ANEFAC – Tema: Segurança da Informação e
Fraudes nos Ambientes Eletrônicos – Data: 29 de novembro, em
São Paulo.
• I Seminário ANBID de Mercado de Capitais – Data: 07 de
dezembro, em São Paulo.
Exterior
• Corporate Social Responsibility in Brazil – Data: 24 de fevereiro,
em Nova York, EUA.
• First Meeting of the Informal Consultative Group on Social
Indicators – UNCTAD – Data: 05 de março, em Genebra, Suiça.
• Institute of Directors Annual Convention – Competing In The
Modern World – Data: 27 de abril, em Londres, Reino Unido.
• Sumaq Summit – International Business Strategies in Latin
America – Data: 05 a 07 de maio, em Atlanta, EUA.
• The Third ISBEE World Congress – The International Society of
Business, Economics, and Ethics – Data: 14 a 17 de julho, em
Melbourne, Austrália.

Apoios do IBGC
• Segunda Mesa de Debates – Audit Committee Institute
(ACI) KPMG – Data: 01 de julho, em São Paulo.
• Mesa Redonda – Gravação de Assembléia Geral de
Acionistas – Data: 16 de julho, no Rio de Janeiro.
• Seminário Apimec – Como a CVM pode auxiliar o Mercado
e seus Participantes – Data: 09 de agosto, em São Paulo.
• Seminário Apimec – A Harmonização das Normas Contábeis
no Brasil e no Mundo – Data: 20 de agosto, em São Paulo.
• Seminário Apimec – O conselheiro Proﬁssional
Independente, a Democratização do Capital e os Resultados
Práticos – Data: 15 de setembro, em São Paulo.
• VIII Prêmio ANEFAC – FIPECAFI – SERASA – Troféu
Transparência 2004 – Data: 16 de setembro, em São Paulo.
• 6º Prêmio Relatório Anual Abrasca – Data: 22 de setembro,
em São Paulo.

• XVI Seminário RiskControl – Coppead de Finanças – Data: 04 de
outubro, no Rio de Janeiro.
• Prêmio Revelação em Finanças IBEF SP / KPMG – Data: 11 de
novembro, em São Paulo.
• Seminário Nacional sobre Responsabilidade Social Corporativa
– Data: 19 de novembro, no Rio de Janeiro.
• Seminário Apimec – Perspectivas Políticas e Econômicas para 2005
– Data: 12 de novembro, em São Paulo.
• Seminário IBRI – CRM no Mercado de Capitais – Data: 25 de
novembro, em São Paulo.
• Seminário ANEFAC – Segurança da Informação e Fraudes nos
ambientes Eletrônicos – Data: 29 de novembro, em São Paulo.
• I Seminário ANBID de Mercado de Capitais – Data: 07 de dezembro,
em São Paulo.
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Governança do
IBGC

“No âmbito interno, mantivemos o mais elevado compromisso com as melhores práticas de governança. Uma
inovação foi na posse do novo Conselho, marcada pela apresentação dos planos detalhados para os 12 meses seguintes.
Ao longo do ano foram sendo relatados os progressos com relação aos planos iniciais. A atividade dos Comitês
do Conselho foi das mais intensas e muitas foram as decisões tomadas pelo Conselho no sentido de fortalecer a
capacidade operacional e a saúde ﬁnanceira do Instituto. ”
José Guimarães Monforte | Presidente do Conselho de Administração do IBGC

A Governança Corporativa do próprio IBGC é bem-estruturada
e fortalecida. O Conselho de Administração é responsável pela
deﬁnição da estratégia e o monitoramento dos planos de ação,
e executivos proﬁssionais respondem pela gestão.

Conselho de Administração
O Conselho de Administração do IBGC é formado por nove
conselheiros, que exercem a função pro honore, e conta com
representação dos seguintes setores da economia: acionista
de empresa de capital aberto, acionista ou cotista de empresa
familiar, conselheiro de administração, diretor-presidente, auditor
independente, agente de mercado, representante de fundos de
pensão/investimentos e advogado.
O Conselho deﬁne, de acordo com o planejamento estratégico
do Instituto, a composição de categorias para compor o novo
Conselho. Ou seja, o IBCG pratica aquilo que prega. A adoção
dos mais elevados padrões e práticas de Governança Corporativa
pelo Instituto é prioridade. O mandato dos conselheiros é de um
ano e as reuniões acontecem a cada bimestre.
Em Assembléia Geral Ordinária, no dia 30 de março, os
associados elegeram o novo Conselho para o período de
abril/2004 a março/2005. Foram eleitos: Adhemar Magon, Eliane
Lustosa, Fernando Dantas Alves Filho, José Guimarães Monforte,
José Luiz Osório, José Roberto Ópice, Maria Helena Santana,
Mauro Rodrigues da Cunha e Miguel Sampol Pou. Deixaram o
Conselho: Paulo Villares e Ronaldo Veirano. A empresa Deloitte
Touche Tohmatsu foi responsável por todo o processo eleitoral
e contabilizou 159 votos.
Após a AGO, o novo Conselho reuniu-se e elegeu José Guimarães
Monforte como presidente, e José Luiz Osório e Maria Helena
Santana como vice-presidentes.
A administração é exercida pelo Conselho de Administração
e pelo Comitê Executivo. A efetiva gestão é incumbência do
Comitê Executivo, que exerce a função pro honore.
Para compor o Comitê Executivo, foram convidados pelo Conselho:
Adhemar Magon, Marcelo José Pires Barbosa e Nadine Baleeiro
Teixeira. No decorrer do ano, em função de ausência do país,
Ricardo Veirano substituiu Nadine Baleeiro Teixeira.
Heloisa Bedicks continuou exercendo as funções de secretária-geral.
O trabalho operacional é respaldado pelos comitês operacionais.

Atuação dos Comitês Operacionais
Os Comitês são órgãos previstos no Estatuto Social, integrados por
associados como grupos de trabalho, destinados a exercer tarefas
auxiliares e complementares na governança do Instituto. Dois
deles são exclusivos do Conselho de Administração (auditoria e
admissão) e os demais são operacionais, formados por associados
que se dedicam pro honore ao trabalho do Instituto.
As principais atividades desenvolvidas pelos Comitês em 2004
foram:
• Comitê de Admissão: analisou todas as solicitações
de associação ao Instituto, de acordo com os requisitos
determinados pelo Estatuto, com as respectivas aprovações.
• Comitê de Auditoria: acompanhou e ﬁscalizou os
trabalhos da auditoria independente.
• Comitê de Capacitação: reuniu-se cinco vezes em
2004. Os temas tratados disseram respeito a oportunidades de
aperfeiçoamento dos cursos atuais, ao planejamento de novos
cursos, à identiﬁcação de novas oportunidades no mercado, à
formação de convênios com instituições tradicionais de ensino
e ao relacionamento com o IoD – Institute of Directors da
Inglaterra, com vistas à certiﬁcação de conselheiros. Com base nas
oportunidades identiﬁcadas, o Comitê desenvolveu o curso “As
Melhores Práticas de Governança Corporativa” e re-estruturou o
“Curso de Governança Corporativa para Empresas Familiares.”
• Comitê de Comunicação: elaborou uma proposta de nova
identidade visual para as mensagens do Instituto, desenvolveu
a proposta de Selo Comemorativo, estabeleceu um Plano de
Comunicação para 2005, começou a desenvolver o projeto de
atualização do website e está interagindo com o Comitê de
Comemoração dos 10 anos do IBGC.
• Comitê do Congresso: planejou, organizou e realizou
o Quinto Congresso Brasileiro de Governança Corporativa,
promovido pelo Instituto em novembro. O Comitê deﬁniu o
programa do evento e a escolha dos temas e dos palestrantes.
• Comitê de Finanças e Contabilidade: promoveu o debate
de temas atuais de interesse dos membros, tais como a atuação do
conselheiro ﬁscal e sua interação com o Comitê de Auditoria, as
tendências no papel do auditor, questões tributárias, a nova lei de
falências, entre outras. O Comitê é dividido em três sub-comitês:
• Sub-comitê Conselho Fiscal x Comitê de Auditoria:
desenvolveu o “Guia de Orientação para o Conselho Fiscal” que
será lançado no início de 2005.
• Sub-comitê Geração de Valor: promoveu encontros com
a presença de palestrantes convidados para debater o tema
geração de valor e algumas métricas existentes como EVA® e
GVA®.
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• Sub-comitê Gestão de Risco: criado em novembro de
2004, foi o primeiro Comitê a concentrar as suas atividades fora de
São Paulo, funcionando no Capítulo Rio.
• Comitê Jurídico: trabalhou na ﬁnalização do Manual Prático
de Cláusulas Estatutárias que será lançado em 2005, além de
prestar suporte técnico para o trabalho de outros Comitês, como
o Guia de Orientação para o Conselho Fiscal desenvolvido pelo
Comitê de Finanças e Contabilidade.
• Comitê de Mercado de Capitais: retomou suas atividades no
ﬁnal de 2004, com o objetivo de analisar o Plano Diretor do Mercado
de Capitais, e a atuação do IBGC em seu desenvolvimento.
• Comitê de Novos Associados: acompanhou a evolução do
quadro associativo, e foi responsável pela prospecção, identiﬁcação
e aproximação a potenciais associados ao Instituto. Desenvolveu o
plano de ação do Comitê para 2005.
• Comitê de Visão Estratégica: desenvolveu e executou os
projetos para a implantação da visão do Instituto, deﬁnidos no
planejamento estratégico.

Para tanto, foram analisados a estratégia e os desaﬁos do
IBGC e, usando como referência as dimensões do Balanced
Score Card, foram visualizadas as metas, e o processo
contínuo de gestão do IBGC pode estar ancorado nos macroobjetivos de longo prazo.

A composição dos Comitês consta do tópico Informações
Institucionais, na página 40.

Relatório Financeiro

Novo Modelo de Remuneração dos Proﬁssionais
Ratiﬁcando o proﬁssionalismo com que são conduzidas as
atividades do IBGC, foi desenvolvido um projeto de avaliação
do modelo de remuneração dos proﬁssionais do Instituto. Esse
trabalho foi executado pro honore pela PricewaterhouseCoopers
e teve como objetivos:
• Entender os desaﬁos do IBGC;
• Analisar o atual modelo de remuneração; e
• Recomendar um novo modelo de remuneração:
- Adequado aos desaﬁos da entidade
- Que propicie a retenção de talentos
- Que alinhe remuneração aos resultados alcançados.
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O Conselho de Administração aprovou esta proposta em 09
de dezembro de 2004, com vistas à implantação do programa
a partir de 2005. Dessa forma, o processo de deﬁnição de
metas e remuneração por resultados passa a obedecer aos
seguintes passos:
• O presidente do Conselho e a secretária-geral
sugerirão as metas para os indicadores de desempenho;
• A secretária-geral consolidará os resultados anuais
e submeterá proposta de bônus para aprovação do Conselho
até o mês de fevereiro do ano subseqüente; e
• Os bônus deverão ser pagos anualmente no mês de
março, após aprovação do Conselho de Administração.

A seguir, são apresentadas as demonstrações ﬁnanceiras do
Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, em 31 de
dezembro de 2004 e 2003, compostas das seguintes peças:
• Parecer dos Auditores Independentes
• Balanços Patrimoniais
• Demonstrações do Superávit (Déﬁct)
• Demonstrações das Mutações do Patrimônio Social
• Demonstrações das Origens e Aplicações de Recursos
• Demonstrações do Fluxo de Caixa
• Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
• Relatório do Comitê de Auditoria

Relatório
Financeiro










Parecer dos Auditores Independentes
Balanços Patrimoniais
Demonstrações do Superávit (Déﬁcit)
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Social
Demonstrações das Origens e Aplicações de Recursos
Demonstrações do Fluxo de Caixa
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
Relatório do Comitê de Auditoria

Relatório Financeiro 

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES
Aos
Membros do Conselho de Administração do
Instituto Brasileiro de Governança Corporativa

1. Examinamos os balanços patrimoniais do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, levantados em 31 de dezembro de 2004 e
2003, e as respectivas demonstrações do superávit (déﬁcit) do exercício, das mutações do patrimônio social e das origens e aplicações
de recursos correspondentes aos exercícios ﬁndos naquelas datas, elaborados sob a responsabilidade de sua administração. Nossa
responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações ﬁnanceiras.
2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil e compreenderam: a) o planejamento
dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e os sistemas contábeis e de controles internos da Entidade;
b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgados;
e c) a avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais representativas adotadas pela administração da Entidade, bem como da
apresentação das demonstrações ﬁnanceiras tomadas em conjunto.
3. Em nossa opinião, as demonstrações ﬁnanceiras acima referidas representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a
posição patrimonial e ﬁnanceira do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa em 31 de dezembro de 2004 e 2003, o superávit
(déﬁcit) do exercício, as mutações de seu patrimônio social e as origens e aplicações de seus recursos referentes aos exercícios ﬁndos
naquelas datas, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
4. Nossos exames foram conduzidos com o objetivo de opinarmos sobre as demonstrações ﬁnanceiras elaboradas de acordo com
as normas brasileiras de contabilidade que não requerem a demonstração do ﬂuxo de caixa. As demonstrações do ﬂuxo de caixa
correspondentes aos exercícios ﬁndos em 31 de dezembro de 2004 e 2003 representam informação suplementar sobre a Entidade. Essas
demonstrações foram submetidas aos mesmos procedimentos de auditoria aplicados às demonstrações ﬁnanceiras e, em nossa opinião,
estão apresentadas adequadamente, em todos aspectos relevantes, em relação às demonstrações ﬁnanceiras tomadas em conjunto.
São Paulo, 25 de fevereiro de 2005
ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC2SP015199/O-6

Waldyr Passetto Junior
Contador CRC1SP173518/O-8
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BALANÇOS PATRIMONIAIS
31 de dezembro de 2004 e 2003
(Em reais)
2004

2003

ATIVO
Circulante
Caixa e bancos
Aplicações ﬁnanceiras

23.475

8.089

365.721

322.480

Cursos e eventos a receber

42.182

4.684

Patrocínios a receber

18.000

20.000

1.046

11

450.424

355.264

34.498

11.134

34.498

11.134

Outras contas a receber

Realizável a longo prazo
Depósitos e Cauções
Permanente
Imobilizado
Total do ativo
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações ﬁnanceiras.
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85.351

32.371

85.351

32.371

570.273

398.769

BALANÇOS PATRIMONIAIS
31 de dezembro de 2004 e 2003
(Em reais)
2004

2003

Fornecedores

18.347

17.326

Obrigações sociais

10.676

6.352

PASSIVO
Circulante

3.947

1.244

Provisão de férias

28.546

16.109

Receita futura

85.818

71.250

147.334

112.281

163.280

-

163.280

-

Obrigações tributárias

Exigível a longo prazo
Provisão para contingências

Patrimônio social

259.659

286.488

Total do passivo e patrimônio social

570.273

398.769

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações ﬁnanceiras.
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DEMONSTRAÇÕES DO SUPERÁVIT (DÉFICIT)
Exercícios ﬁndos em 31 de dezembro de 2004 e 2003
(Em reais)
2004

2003

Cursos

925.508

618.235

Arrecadação de congresso

257.807

259.030

Inscrições e anuidades de sócios

339.440

280.504

Patrocínios

256.664

126.520

Arrecadação de eventos

158.979

84.092

1.938.398

1.368.381

Receita bruta:

Total da receita bruta
Custo:

(843.294)

(630.735)

1.095.104

737.646

Despesas administrativas

(449.570)

(348.268)

Despesas com pessoal

(312.801)

(146.015)

Aluguel e condomínio

(182.376)

(74.661)

Despesas de viagem

(33.404)

(46.532)

(163.280)

-

Custos com cursos, eventos e seminários
Superávit bruto
(Despesas) Receitas operacionais:

Provisão para contigências

19.498

23.073

(1.121.933)

(592.403)

Superávit (Déﬁcit) operacional

(26.829)

145.243

Superávit (Déﬁcit) do exercício

(26.829)

145.243

Receitas ﬁnanceiras, líquidas

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações ﬁnanceiras.
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DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
Exercícios ﬁndos em 31 de dezembro de 2004 e 2003
(Em reais)

Saldos em 31 de dezembro de 2002
Superávit do exercício
Incorporação pelo patrimônio social
Saldos em 31 de dezembro de 2003

Patrimônio social

Superávits (Déﬁcits) acumulados

Total

141.245

-

141.245

-

145.243

145.243

145.243

(145.243)

-

286.488

-

286.488

-

(26.829)

(26.829)

Absorção pelo patrimônio social

(26.829)

26.829

-

Saldos em 31 de dezembro de 2004

259.659

-

259.659

Déﬁcit do exercício

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações ﬁnanceiras.
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DEMONSTRAÇÕES DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
Exercícios ﬁndos em 31 de dezembro de 2004 e 2003
(Em reais)

2004

2003

(26.829)

145.243

14.322

6.839

163.280

-

ORIGENS DE RECURSOS
Das atividades:
Superávit (Déﬁcit) do exercício
Despesas que não afetam o capital circulante:
Depreciação
Provisão para contingências
Total originado das atividades

150.773

152.082

Total das origens

150.773

152.082

Aquisições de bens do ativo imobilizado

67.302

14.031

No realizável a longo prazo

23.364

1.090

Total das aplicações

90.666

15.121

60.107

136.961

APLICAÇÕES DE RECURSOS

Aumento do capital circulante líquido
VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO
Capital circulante líquido no ﬁm do exercício

303.090

242.983

Capital circulante líquido no início do exercício

242.983

106.022

60.107

136.961

Aumento do capital circulante líquido
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações ﬁnanceiras.
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DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA
Exercícios ﬁndos em 31 de dezembro de 2004 e 2003
(Em reais)

2004

2003

163.280

-

14.322

6.839

Cursos realizados

888.010

620.210

Congresso anual

257.807

254.346

Sócios - taxa de inscrição e anuidade

338.405

280.504

Patrocínios

258.664

177.770

Eventos mensais

158.979

84.081

30.625

35.410

-

3.254

(296.040)

(137.918)

Atividades operacionais
Despesas que não afetam o capital circulante líquido
Contingências
Depreciação
Recebimentos de:

Juros de aplicações ﬁnanceiras
Outras receitas operacionais
Pagamentos de:
Salários e encargos sociais
Professores
Outros fornecedores de bens e serviços
CPMF e outras despesas bancárias
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais

(144.798)

(116.303)

(1.508.834)

(1.011.643)

(11.127)

(12.336)

149.293

184.214

(67.302)

(14.031)

Atividades de investimento
Aquisição de bens do ativo ﬁxo
Depósitos e cauções

(23.364)

-

Caixa líquido consumido nas atividades de investimento

(90.666)

(14.031)

58.627

170.183

Disponível no início do exercício

330.569

160.386

Disponível no ﬁnal do exercício

389.196

330.569

Aumento líquido nas disponibilidades

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações ﬁnanceiras.
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
31 de dezembro de 2004 e 2003
(Em reais)
1.

Perﬁl Institucional

O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa é uma associação cultural de âmbito nacional, sem ﬁns lucrativos, que tem como
objetivos sociais:
a) ser no Brasil um importante fórum para assuntos relativos à Governança Corporativa;
b) desenvolver a capacitação proﬁssional para que acionistas, sócios/cotistas, diretores, administradores, auditores, membros de Conselhos
de Administração, Fiscal, Consultivo e outros, adotem e aprimorem boas práticas de Governança Corporativa;
c) desenvolver competência na atividade de Conselhos de Administração, Fiscal, Consultivo e outros, para empresas e instituições que
objetivem promover um sistema de excelência em Governança Corporativa;
d) formar proﬁssionais qualiﬁcados para atuação em Conselhos de Administração, Fiscal, Consultivo e outros;
e) divulgar e debater idéias e conceitos sobre Governança Corporativa, acompanhar e participar, com independência, de instituições que
tenham propósitos aﬁns, no âmbito nacional e internacional;
f) promover pesquisas sobre Governança Corporativa;
g) contribuir para que as empresas adotem como diretrizes de governo a transparência, a prestação de contas (accountability) e a
eqüidade, tendo em vista seu sucesso e a perpetuação;
h) desenvolver material técnico sobre Governança Corporativa para publicações;
i) promover o desenvolvimento da cultura e difundir o conhecimento de idéias e valores, voltados à prática da boa Governança Corporativa,
por via de palestras, cursos, seminários, simpósios, congressos, exposições e outras atividades congêneres.
2. Base de Preparação e Resumo das Principais Práticas Contábeis
As demonstrações ﬁnanceiras são elaboradas com observância das disposições contidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade.
As principais práticas contábeis adotadas na elaboração das demonstrações ﬁnanceiras são como segue:
a) Receitas e despesas
As receitas e despesas são contabilizadas com base no regime de competência.
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b) Receitas de patrocínios
Os valores provenientes de patrocínios são registrados no momento da celebração do contrato como receita futura em contrapartida a
patrocínios a receber no ativo circulante. Tais receitas são apropriadas ao resultado com base no prazo contratado pelo patrocinador,
usualmente 12 meses.
c) Aplicações ﬁnanceiras
As aplicações ﬁnanceiras são registradas ao custo acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço, que não excede o valor
de mercado.
d) Depósitos e cauções
Refere-se aos valores depositados em conta-poupança a título de garantia de aluguéis. O saldo é revertido ao Instituto por ocasião do
encerramento dos contratos.
e) Imobilizado
Está demonstrado ao custo de aquisição deduzido da depreciação calculada pelo método linear, utilizando-se taxas que levam em
consideração a vida útil-econômica dos bens demonstradas na Nota 4.
f) Superávit (déﬁcit) do exercício
O superávit (déﬁcit) do exercício é incorporado (absorvido) pelo patrimônio social no encerramento do exercício social.
3. Aplicações Financeiras
Referem-se a fundo de investimento em renda ﬁxa no Banco Bradesco S.A.
4. Imobilizado
2004
Taxa anual de
depreciação

Custo

Móveis e utensílios

10%

Computadores e periféricos

20%

Benfeitorias em imóveis de terceiros
Direitos de uso de softwares
Outros

2003
Depreciação
acumulada

Líquido

Líquido

39.663

(3.113)

36.550

11.127

39.163

(16.078)

23.085

15.496

30%

16.030

(2.861)

13.169

-

20%

11.565

(3.981)

7.584

5.748

9.036

(4.073)

4.963

-

115.457

(30.106)

85.351

32.371
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5. Arrecadação de Congresso
A receita de arrecadação de congresso é proveniente do 5º Congresso Brasileiro de Governança Corporativa realizado pelo Instituto
Brasileiro de Governança Corporativa, em São Paulo, nos dias 7 e 8 de novembro de 2004.
6. Imposto Sobre Serviços
Consoante seu estatuto social, bem como nos termos do Decreto n° 38.900/99, o Conselho de Administração e o Comitê Executivo
consideram o Instituto uma associação cultural e, portanto, com direito a isenção de Imposto Sobre Serviços (ISS).
Para usufruir do direito da isenção, durante o exercício de 2002, o Instituto protocolou, junto ao Departamento de Rendas Mobiliárias
do Município de São Paulo, pedido de isenção para o ano de 2002, bem como o pedido de reconhecimento simultâneo da situação de
isenção para os anos de 1996 a 2001. O mesmo procedimento foi efetuado para os exercícios de 2003 e 2004.
Em 17 de maio de 2004, a Prefeitura do Município de São Paulo indeferiu o pedido de isenção para os anos de 1996 até 2001 sob o
fundamento de que o IBGC não protocolou os pedidos em tempo hábil conforme preceitua o regulamento do ISS. Por conseqüência
o Instituto reconheceu uma provisão de R$163.280 referente ao período de 1999 a 2001 e correspondente à soma dos valores
originalmente não recolhidos acrescidos de multa de 20% e atualização monetária do período.
Para o período de 1996 a 1998 não foi constituída provisão por ter transcorrido o prazo de cinco anos do fato gerador tendo o tributo,
por conseqüência, sido homologado.
Em 03 de janeiro de 2005, a Prefeitura do Município de São Paulo deferiu os pedidos de isenção para os anos de 2002 e 2003,
considerando o Instituto como associação cultural.
7.

Impostos e Contribuições Federais

O Instituto é uma entidade sem ﬁns lucrativos e, portanto, goza da isenção do imposto de renda e contribuição social de acordo com o
artigo 15 da Lei 9.532/97. O Instituto goza também de isenção de outros tributos federais tais como a COFINS e o PIS.
O Instituto está sujeito à revisão de seus livros e de seu estatuto social por parte das autoridades ﬁscais em prazos prescricionais
variáveis. Devido à possibilidade de diferentes interpretações, as autoridades ﬁscais, com base no seu entendimento das leis, poderão
questionar aspectos de isenção aplicáveis ao Instituto. O Conselho de Administração e o Comitê Executivo do Instituto monitoram e
avaliam o risco de eventuais questionamentos.
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RELATÓRIO DO COMITÊ DE AUDITORIA
O sistema de controles internos do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC é adequado ao porte e à complexidade de
suas atividades. Nas reuniões com os membros do Comitê Executivo e com os advogados foram avaliados todos os riscos envolvidos nas
atividades do IBGC, tendo sido estes discutidos também com os auditores independentes do Instituto.
Os trabalhos dos auditores independentes foram acompanhados ao longo de todo o período de sua execução, certiﬁcada a condição de
amplo e irrestrito acesso aos dados e informações do Instituto, a ﬁm de assegurar total liberdade na execução desses trabalhos, não havendo
evidências de fatos ou circunstâncias que pudessem prejudicar a adoção de postura independente destes, tampouco sua atuação.
Considerando os sistemas de controles internos existentes, a abrangência e a profundidade dos trabalhos realizados pelos auditores
independentes, assim como seu respectivo parecer, entendemos que as demonstrações ﬁnanceiras em 31 de dezembro de 2004
apresentam adequadamente a posição ﬁnanceira e patrimonial do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa em relação às práticas
contábeis adotadas no Brasil.
Fernando Dantas Alves Filho
Coordenador do Comitê de Auditoria
São Paulo, 25 de fevereiro de 2005
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(Criação de Sistema de Avaliação de GC)
Coordenadora:
Maria Helena Santana
André Barake
Francisco Sanz Esteban
Geraldo Hess
Gunter Eberhardt
Herbert Steinberg
Josino de Almeida Fonseca
Luciano Camargo Ventura
Luigi Giavina Bianchi
Pedro H. Rudge
Remo Scalabrini
2. Sub-comitê de Parcerias Não-Acadêmicas
Coordenadores:
Eduardo Silveira Camara e
Didier Klotz
Ademar Magon
Fernando Alves
José Guimarães Monforte
Paulo Villares
Roberto Faldini
OBS.: A secretária-geral participa como membro nato de todos os Comitês com exceção
do Comitê de Auditoria e Admissão
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Fundado em 27 de novembro de 1995, o IBGC – uma sociedade civil de
âmbito nacional, sem ﬁns lucrativos – tem o propósito de “ser a principal
referência nacional em Governança Corporativa; desenvolver e difundir
os melhores conceitos e práticas no Brasil, contribuindo para o melhor
desempenho das organizações e, conseqüentemente, para uma sociedade
mais justa, responsável e transparente”.
Para mais informações sobre nossos cursos, palestras mensais, congresso
anual e modalidades de associação, visite nosso website: www.ibgc.org.br,
ou pelo telefone 11 3043 7008.
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