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PROPÓSITO IBGC

SER REFERÊNCIA EM GOVERNANÇA CORPORATIVA,
CONTRIBUINDO PARA O DESEMPENHO SUSTENTÁVEL
DAS ORGANIZAÇÕES E INFLUENCIANDO OS AGENTES
DE NOSSA SOCIEDADE NO SENTIDO DE MAIOR
TRANSPARÊNCIA, JUSTIÇA E RESPONSABILIDADE.
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O IBGC É INSPIRADO PELOS
SEGUINTES VALORES:
PROATIVISMO:
comprometimento com a capacitação de
agentes e com o desenvolvimento e a
disseminação das melhores práticas;
DIVERSIDADE:
valorização e incentivo à multiplicidade de
idéias e opiniões;

INDEPENDÊNCIA:
soberania nos princípios e zelo pela imagem;
imparcialidade em face de quaisquer grupos de
interesse;
COERÊNCIA:
entre iniciativas e princípios de governança
corporativa, que são:
Transparência: mais que a obrigação de
informar, é o desejo de disponibilizar, para as
partes interessadas, as informações que sejam
de seu interesse e não apenas aquelas impostas
por disposições de leis ou regulamentos;
Eqüidade: respeito pelos direitos de todas as
partes interessadas;
Prestação de Contas (accountability):
responsabilidade integral pelos atos praticados
no exercício dos mandatos;
Responsabilidade Corporativa: zelar pela
perenidade das organizações; incorporando
considerações de ordem social e ambiental de
longo prazo na definição dos negócios e
operações (sustentabilidade empresarial).
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MENSAGEM DO PRESIDENTE
UM CICLO QUE SE FECHA,
UM NOVO RECOMEÇA

Tudo isso convergiu para a criação de uma cultura
de boas práticas. As realizações contidas neste
Relatório retratam com precisão o alcance das

Há duas vertentes principais na avaliação dos

posições conquistadas. Registre-se, como

resultados colhidos pelo IBGC no decorrer de

ilustração, o êxito do 8º Congresso, sob o tema

2007, além de um tema relacionado à construção

“Sustentabilidade e Governança: Estratégia para a

do futuro. Um primeiro plano é a consolidação de

Perenidade das Organizações”, que reuniu 41

um ciclo em que o Instituto enfatiza a ampliação

palestrantes e público recorde de mais de 520

do debate sobre as questões da governança

participantes. Em torno do tema, somaram-se

corporativa tendo como alicerce as agendas

eventos no Rio de Janeiro, Paraná e Porto Alegre,

temáticas, que vêm se sucedendo anualmente e

todos concorridos e bem avaliados.

que, no exercício, ganharam evidência na
candente questão da sustentabilidade.
O outro, interligado ao primeiro, encontra-se

Ao fazer o balanço do ano, porém, fica claro que
o eixo de atuação do IBGC transcendeu a agenda
temática. A expansão dos cursos abertos e in

associado à eficácia da governança na geração de

company, por exemplo, foi um marco expressivo

valor e o próprio sentido das suas boas práticas

com foco, a um só tempo, numa atuação

no ambiente brasileiro. Numa visão retrospectiva,

nacional e regional. As publicações, como o Guia

encontramos o IBGC semeando a mudança, na

de Orientação para Gerenciamento de Riscos

segunda metade dos anos 90, com a ênfase na

Corporativos e o Guia de Sustentabilidade para as

relevância do papel dos conselhos de

Empresas, atestaram o empenho em evoluir nos

administração das companhias através da prática

diferentes campos da governança. E, torna-se

dos princípios basilares da governança

imperativo registrar, o novo Código de Conduta

corporativa. Foi quando se evoluiu da visão de um

do IBGC traz à luz a determinação de fazer do

modelo orientado pela fiscalização, herança das

Instituto um exemplo prático da aplicação dos

crises corporativas ao final da década de 90 nos

seus próprios conceitos.

Estados Unidos, para uma dimensão maior,
voltada para a legitimidade.

Esta parte do relato sintetiza os resultados do
ano. Mas é preciso completá-lo avaliando as

Combinados, esses dois planos fizeram do IBGC

mudanças e desafios que a nova realidade do

uma referência no Brasil e, também,

mercado de capitais propõe ao sistema de

internacionalmente. De um lado, pela influência

governança. De 2004 para cá, o mercado tem

continuada na ampliação das boas práticas de

vivido vastas transformações, trazendo para o

governança no universo corporativo, em meio a

cotidiano modos de pensar e agir antes restritos à

companhias listadas em bolsa de valores e não-

mercados desenvolvidos. Novos tipos de

listadas. Essas ações em muito contribuíram, ao

organização societária baseadas em plano de

longo do tempo, para a expansão do mercado de

negócios, tentativas de tomada hostil de controle

capitais. Em paralelo, intensificaram-se

e pulverização de capital das companhias

continuamente os cursos de formação em

passaram a fazer parte da rotina, convivendo com

governança corporativa e capacitação de

os tradicionais blocos de controle. A governança,

conselheiros, além da ênfase nas publicações,

em conseqüência, está se tornando mais e mais

igualmente crescente.

complexa. Exige uma base técnica mais ampla e
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profunda. Os temas polêmicos estão a merecer
crescente atenção. Trata-se de um novo tempo, a
exigir novas atitudes e foco.
Aos desafios tradicionais da missão do IBGC
juntou-se uma nova e imperativa necessidade:
refletir e posicionar-se ante a nova realidade do
mercado. As Cartas Diretrizes são um passo inicial
nessa direção. Começam a circular em 2008
justamente para dar substância e transparência
aos debates. Buscam criar novos paradigmas de
conhecimento, daí porque a proposta de engajar
nas discussões o conjunto do corpo de associados
e especialistas nas várias matérias objeto das
cartas-diretrizes.
O fato animador é que hoje existe uma cultura de
governança no País e um conhecimento
acumulado que assegura, no IBGC, a coerente
realização do direcionamento estratégico. São
fatos como estes que justificam uma visão
otimista quanto à construção do futuro e a
crença no trabalho do Instituto como indutor de
boas práticas de governança para o saudável
equilíbrio, nas companhias, entre a legítima busca
da geração do lucro, a criação de valor e a
responsabilidade no diálogo com os agentes da
economia e da sociedade.
Visto da perspectiva de 2007, do caminho até
então percorrido pelo IBGC e das tendências
futuras da governança corporativa, este Relatório
torna-se a expressão de um ciclo que se fecha e,
também, de um novo começo.
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ATUAÇÃO EM 2007
A trajetória do Instituto Brasileiro de

O IBGC participou ainda da Conferência Anual

Governança Corporativa (IBGC) é marcada pela

do ICGN – International Corporate Governance

determinação de disseminar e renovar o

Network, na cidade do Cabo, África do Sul, e

conceito de governança e suas boas práticas no

também da oitava edição da Mesa-Redonda

País. Neste ano de 2007, o Instituto completou

Latino Americana de Governança Corporativa,

seus 12 anos dedicando-se ao tema da

em Medellín, na Colômbia.

sustentabilidade para a evolução e êxito das
boas práticas de governança corporativa na
criação de valor.

Cabe ressaltar o crescimento no número dos
cursos fechados realizados e a diversificação
dos tipos de cursos abertos oferecidos pelo

Por meio das palestras mensais e fóruns de

Instituto. Novidades em 2007, o Curso

debates na capital paulista, e palestras e

Avançado para Conselheiros de Administração

atividades nos capítulos Paraná, Rio de Janeiro e

em São Paulo e o Curso para Conselheiros de

Sul, o Instituto incentivou majoritariamente a

Administração em Curitiba foram uma

discussão da sustentabilidade no ambiente da

conquista à demanda dos associados e não-

governança, tendo no Congresso Anual, a

associados. Neste mesmo ano, o curso

consolidação temática de 2007, sob o tema:

Melhores Práticas de Governança Corporativa

“Sustentabilidade e Governança: Estratégia para

voltou a ser oferecido em seu formato aberto.

a Perenidade das Organizações”.

A fim de formalizar os processos e melhorar

As atividades do IBGC foram permeadas por

continuamente a gestão, em 2007, o IBGC,

publicações, marcadas pelo lançamento de dois

com o apoio de consultoria específica, iniciou o

documentos da série Cadernos de Governança

mapeamento de seus procedimentos internos.

Corporativa: o Guia de Orientação para
Gerenciamento de Riscos Corporativos e o Guia
de Sustentabilidade para as Empresas. Com o
foco em fortalecer e melhor integrar a
qualidade dos relacionamentos internos e
externos, o Instituto lançou, ainda, o Código de
Conduta do IBGC.

Ações específicas, que em conjunto às
atividades elaboradas pelo Instituto, como
eventos, palestras, cursos e debates, focam no
desenvolvimento e no aperfeiçoamento das
melhores práticas de governança. É com essa
atenção que o IBGC acompanha as mudanças
do universo empresarial e expande atividades

Outro marco das publicações foi a iniciativa

com freqüência sempre orientadas para as

Cartas Diretrizes, com estímulos ao

relações construtivas entre a governança e a

aperfeiçoamento da governança, por meio da

evolução da gestão das companhias.

produção de conhecimento e desenvolvimento
de pareceres técnicos. O documento terá papel
importante na divulgação da opinião do IBGC
sobre questões pontuais da governança de
maneira crítica, analítica e objetiva.
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SUSTENTABILIDADE E GOVERNANÇA
Um dos grandes compromissos da governança
corporativa é a longevidade das companhias.
Por isso, o IBGC se mantém permanentemente
atento para incentivar a implantação, melhoria
e evolução de programas das boas práticas de
sustentabilidade. Esse foi o objetivo de amplo
debate em torno do tema ao longo de 2007.
Em conjunto ou isoladamente, os eventos
registrados no decorrer do exercício permitiram
que o entendimento sobre sustentabilidade
chegasse às companhias, aos formadores de
opinião e à mídia, com a proposta de que seus
impactos, impasses e desafios fossem avaliados
em todas as dimensões. Isso permitiu uma
dinâmica partilhada e renovadora de
conhecimentos, na qual todos aprendem.
Democratizou-se a conscientização quanto às
prioridades de reflexões e as práticas éticas nas
relações das companhias com o meio ambiente,

PARA MIM, HÁ UM CRUZAMENTO

a diversidade cultural e a sociedade,

MUITO PRÓXIMO ENTRE A

consolidando, assim, a busca por novos

GOVERNANÇA CORPORATIVA E A

caminhos para o desenvolvimento sustentável e

SUSTENTABILIDADE, PORQUE, NO

para o planejamento de longo prazo.

FINAL DAS CONTAS, O QUE A
SUSTENTABILIDADE PEDE É UM
CONSELHO MAIS CONSCIENTE DAS
QUESTÕES E INTERESSES QUE SERÃO
RESPONSÁVEIS PELO SUCESSO DE
LONGO PRAZO DA COMPANHIA.
Philip Armstrong
Executivo responsável pelo
Global Corporate Governance Forum
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CONSTANTE EVOLUÇÃO DO

DISTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS

NÚMERO DE ASSOCIADOS
Tem sido constante a expansão do número de

ASSOCIADOS PESSOAS FÍSICAS

associados do IBGC e, com isto, a ampliação de

Em sua maioria, as pessoas físicas associadas ao

sua influência no ambiente empresarial brasileiro.

IBGC são diretores, executivos e conselheiros de

Em 2007, os associados pessoas físicas passaram

empresas abertas ou fechadas, além de auditores,

de 880, no exercício anterior, para 1074, uma

advogados, acadêmicos e consultores

evolução de 22%. Para ilustrar o alcance dessa

comprometidos com o estudo e a difusão das

trajetória ascendente, basta lembrar que em

melhores práticas de governança corporativa. Os

1995, data de sua fundação, o Instituto contava

associados contam com preços diferenciados nas

com apenas 15 integrantes. A participação de

diversas atividades promovidas pelo IBGC, além

associados pessoas jurídicas cresceu de 93

de terem prioridade no acesso a materiais e

companhias, em 2006, para 126, em 2007, 35%

conteúdo produzidos pelo Instituto.

a mais que no exercício anterior. Integrantes de
um grupo de empresas comprometidas com a
promoção das boas práticas de governança, os
associados patrocinadores totalizavam, no final
do exercício, 20 companhias líderes nos
segmentos onde atuam. Comparativamente, a
evolução foi de 25% em relação a 2006.

ASSOCIADOS PESSOAS JURÍDICAS
As empresas brasileiras têm dedicado especial
atenção às boas práticas de governança
corporativa. Isso explica a crescente adesão de
companhias ao IBGC, fato que se confirma a
cada ano. O Instituto assegura a todos os
funcionários da empresa associada preço

O quadro indica a crescente aceitação das boas

diferenciado em cursos, congressos, seminários e

práticas de governança, assim como o aumento

palestras, além de a empresa ter acesso prioritário

daqueles que se empenham em divulgá-las e

a materiais e conteúdo produzidos pelo Instituto.

realizam ações para orientar e acompanhar a
construção de modelos de governança
corporativa. Avanços estes que ocorrem
cotidianamente e fazem evoluir a gestão das
companhias.

ASSOCIADOS PATROCINADORES
As companhias associadas patrocinadoras do
IBGC destacam-se pela liderança nos seus
segmentos de atuação e pela referência na
adoção das boas práticas de governança
corporativa. Contribuem, por meio de
colaboração financeira, para a realização de
atividades destinadas ao fortalecimento dos
objetivos do Instituto.

Associados Pessoas Físicas

1074

Associados Pessoas Jurídicas

126

Associados Patrocinadores

20
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EVOLUÇÃO DO QUADRO DE ASSOCIADOS
PESSOA FÍSICA

1074
880
709
597
463
360
278
221
110
15
1995

153

137

1998

1999

51
1996

1997

2000

2001

2002

2003

2004

2005

EVOLUÇÃO DO QUADRO DE ASSOCIADOS
PESSOA JURÍDICA
126
2007
93

2006

2005

64
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CAPÍTULOS, EMPENHO REALIZADOR
Com capítulos em três diferentes cidades do
Brasil: Rio de Janeiro, Porto Alegre e Curitiba, o
IBGC mantém seu empenho em melhor difundir
e disseminar os conceitos das boas práticas de
governança corporativa. A localização em outros
Estados assegura uma aproximação e atuação
integrada com os associados.
CAPÍTULO PARANÁ
Em 2007, o Capítulo realizou o primeiro curso de
preparação de conselheiros no Paraná, reunindo 54
participantes. Com procura superior ao número de
vagas disponíveis, foi necessário pensar numa
segunda edição, já prevista para o segundo
semestre de 2008. Também realizou os cursos
Governança Corporativa em Empresas Familiares,
em abril, e cursos in company, nos meses de abril e

O TEMA DA SUSTENTABILIDADE ESTÁ

agosto. As palestras promovidas ao longo do ano

SENDO IMPOSTO ÀS EMPRESAS PELA

reuniram mais de 360 participantes, entre
empresários, representantes de associações de

SOCIEDADE E ISSO, PARA NÓS NA

classe e de universidades. O ciclo de palestras foi

NATURA, SIGNIFICA UMA

aberto em março com o tema “Sustentabilidade e

OPORTUNIDADE DE INOVAÇÃO PARA

Accountability – Estratégia para a Perenidade das

ATENDER AS NOVAS DEMANDAS.

Organizações”, por José Guimarães Monforte,

Pedro Passos
presidente do Conselho de
Administração da Natura

presidente do Conselho de Administração do IBGC.
O ciclo prosseguiu em setembro com Miguel
Sampol Pou, presidente da Klabin, em “Criando
Valor e Crescendo” e terminou em novembro com
“Governança Corporativa em Empresas Familiaresum Caso Paranaense”, por Alfredo Gulin Filho,
presidente do Conselho de Administração do
Grupo Resistente. Houve ainda uma série de painéis
envolvendo entidades empresariais, universidades e
empresas. Fato marcante foi o crescimento do
número de associados: as pessoas físicas evoluíram
de 37 associados, em 2006, para 60, em 2007; no
mesmo período, as pessoas jurídicas passaram de
quatro para seis.
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apresentação, em outubro, da presidente da
Comissão de Valores Mobiliários, Maria Helena
Santana, sob o tema “Desafios da CVM”.
“Governança Corporativa na transformação da
Light S.A”, por José Luiz Alquéres, presidente da
Light e da CCFB-RJ, com participação de José
Guimarães Monforte, presidente do Conselho de

A BOLSA ESTÁ BEM, NOSSO MERCADO

Administração do IBGC, fechou o ciclo de
palestras do Rio de Janeiro. Ao longo do exercício

DE CAPITAIS ESTÁ ÓTIMO, MAS O

de 2007, os coordenadores reuniram-se seis

BRASIL NÃO, POR ISSO, A

vezes. Criado em 2004, o Capítulo contou com 70

RESPONSABILIDADE SOCIAL,

participantes por palestra, em média.

AMBIENTAL E O CAPITAL SOCIAL SÃO

CAPÍTULO SUL

FUNDAMENTAIS PARA A

Durante o ano de 2007, o Capítulo Sul

SUSTENTABILIDADE DAS EMPRESAS.

desempenhou importante papel na realização de

Raymundo Magliano
presidente do Conselho de
Administração da Bovespa Holding

palestras, cursos e conferências. Em abril, sob o
tema “A Eficácia dos Conselhos de Administração
- Experiências Pessoais”, Oscar Bernardes e Raul
Rosenthal iniciaram o ciclo de palestras mensais.
Jayme Sirotsky foi o convidado de maio para
abordar o tema “Gestão na Empresa Familiar e
Governança Corporativa”. “Liderando com Metas
Flexíveis” foi a palestra de agosto, ministrada por

CAPÍTULO RIO

Niels Pflaeging. No mês seguinte, Fábio Moser foi
o convidado para falar sobre “Evolução da

A estratégia de parcerias influenciou

Governança Corporativa na Brasil Telecom”. Em

positivamente a realização de eventos, ao longo

outubro, Martim Roberto Glogowsky abordou o

do ano de 2007, no Capítulo Rio. Em parceria com

tema “Gestão de Riscos na Fundação CESP”.

a Câmara de Comércio França-Brasil (CCFB), no

“Processo de Internacionalização da Marcopolo -

mês de março, o presidente da PREVI, Sérgio Rosa,

Estratégia, Aprendizado e Desafios”, por José

discursou sobre o tema: “Governança

Antônio Fernandes Martins, encerrou em

Corporativa: a experiência recente da PREVI”. A

dezembro o ciclo de palestras de 2007. O

parceria com a CCFB continuou, e mais três

Capítulo Sul promoveu ainda duas edições do

palestras foram organizadas em conjunto.

Curso para Conselheiros de Administração e uma

“Sustentabilidade e Governança Corporativa”,

edição do curso de Governança Corporativa em

ministrada pelo presidente da Fundação Brasileira

Empresas Familiares, além de realizar 14 reuniões

para o Desenvolvimento Sustentável, Israel

de coordenação. O primeiro capítulo criado pelo

Klabin, e pela diretora executiva da Fundação,

IBGC abrange os Estados do Rio Grande do Sul e

Clarissa Lins, aconteceu em maio; seguida pela

de Santa Catarina.
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COMUNICAÇÃO
2007 MARCA O APRIMORAMENTO DOS
INSTRUMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO IBGC
No exercício, ocorreu o processo de reestruturação
da área de Comunicação do IBGC, alçada à
posição de prioridade estratégica pelo Grupo
de Implementação de Visão - GIV. Foram
reformulados a newsletter, o website, o Comitê
de Comunicação e as atividades de divulgação de
eventos, publicações e premiações do Instituto.
A newsletter, impresso trimestral de caráter

NOVA SEDE DO IBGC REFLETE O CRESCENTE

informativo, ganhou novo projeto gráfico, com

INTERESSE PELA GOVERNANÇA CORPORATIVA

cores, fotos, mais páginas e conteúdo mais
abrangente. Em novembro, a newsletter recebeu
o nome de IBGC em foco, justamente para
evidenciar seu papel no fortalecimento da
identidade e reputação do Instituto.

Em dezembro de 2007, o IBGC passou por um momento
de significativa expansão das suas instalações. Antes
localizada no 19º andar do conjunto empresarial World
Trade Center (WTC), situado na Avenida das Nações
Unidas, 12.551, a sede mudou para o 25º andar do

Neste mesmo mês até final de janeiro de 2008, a

mesmo edifício. Com a nova área de 350 metros

nova versão do portal do IBGC, com navegação

quadrados, o dobro da anterior, os espaços foram

facilitada e design mais moderno, ficou por dois

ampliados, recebendo uma biblioteca e duas salas de

meses sob audiência pública (www.ibgc.org.br). O

reunião, sendo uma disponível para a realização futura

website foi reformulado dentro de uma proposta

de alguns dos cursos do Instituto. Nas novas instalações,

de comunicação integrada, a refletir o empenho

projetadas para atender a demanda até 2012, o IBGC

do Instituto em falar para seus diferentes públicos

poderá cumprir ainda melhor a sua missão de disseminar

com uma mesma transparência de informação e

o conceito da governança corporativa no País e melhor

conteúdo atualizado de qualidade superior.

atender seus associados.

As mudanças em comunicação foram
complementadas pela contratação de profissional
da área, a fim de internalizar e coordenar ações de
comunicação interna do Instituto. Paralelamente,
o Comitê de Comunicação foi ampliado e
renovado na expectativa de promover a
valorização e divulgação das atividades do IBGC e
Capítulos, fortalecendo o relacionamento com os
públicos interno e externo do Instituto.
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PROGRAMAS DE
DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO
PALESTRAS
SUSTENTABILIDADE: AS MUITAS FACES DE
UMA MESMA SOLUÇÃO

FEVEREIRO
SUSTENTABILIDADE E ACCOUNTABILITY –
ESTRATÉGIA PARA A PERENIDADE DAS
ORGANIZAÇÕES
O ciclo de palestras do IBGC, inspirado no tema da
sustentabilidade, começou com o sócio diretor da
McKinsey e responsável pela empresa na região
do Mercosul, Heinz-Peter Elstrodt, que
considerou imprescindível um conjunto de
atitudes práticas por parte das companhias em
busca da perenização, entre elas, a
responsabilidade social, o alinhamento da própria
estratégia corporativa às grandes tendências que
irão influenciar os negócios nas próximas décadas
e o aperfeiçoamento do processo decisório.
Dados de fevereiro de 2006, de pesquisa mundial
da McKinsey com conselheiros, indicam que dois
terços dos entrevistados acreditam que
aumentou a dedicação referente ao desempenho
das empresas.

A VERDADEIRA VANTAGEM
COMPETITIVA ESTÁ NA
INCORPORAÇÃO DA DIMENSÃO DA

MARÇO
GOVERNANÇA CORPORATIVA E
SUSTENTABILIDADE

SUSTENTABILIDADE NA ESTRATÉGIA DE
NEGÓCIOS.
Ricardo Young
presidente do Instituto Ethos

O vice-presidente de Planejamento e TI da Gol,
Wilson Maciel Ramos, falou sobre o tema no dia
30 de março, logo após a companhia anunciar a
compra da Nova Varig - VRG Linhas Aéreas.
Explicou que a Gol optou pela abertura do capital
e pela filosofia da governança corporativa em prol
da sustentabilidade, da consistência e do
equilíbrio no interesse dos consumidores e
stakeholders. Além das práticas de governança e
dos programas de responsabilidade social e
12
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ambiental, ressaltou como pilares da
sustentabilidade da empresa sua cultura e seus
valores, lastreados na valorização das pessoas e,
sobretudo, do quadro de funcionários.

ABRIL
MMX: GOVERNANÇA CORPORATIVA COM
ÊNFASE NO PILAR DA SUSTENTABILIDADE
Luiz Rodolfo Landim Machado, diretor geral da
empresa mineradora MMX Mineração e
Metálicos, trouxe a experiência da companhia no

A SUSTENTABILIDADE SE BASEIA NUM

tema da governança e sustentabilidade. A

TRIPÉ ECONÔMICO, SOCIAL E

empresa extrativista, listada no Novo Mercado

AMBIENTAL. NÃO EXISTE PROJETO

desde julho de 2006, está presente em três frentes
de atuação em minério de ferro: no Amapá, em

SUSTENTÁVEL SEM RESULTADO

Corumbá e entre Minas Gerais e Rio de Janeiro. As

FINANCEIRO, ASSIM COMO NÃO

três somam investimento de U$ 3,7 bilhões.

EXISTE RESULTADO FINANCEIRO

Machado revelou uma das preocupações da

LÍCITO SEM SUSTENTABILIDADE

empresa: “Nós adotamos a expressão 'pensar
360º', ou seja, qualquer funcionário da

AMBIENTAL E INCLUSÃO SOCIAL.

companhia ao executar uma tarefa é estimulado a

José Carlos Grubisich
diretor-presidente da Braskem

pensar também no que aquilo refletirá nas demais
atividades e na forma como a companhia se
relaciona com a sociedade”.

MAIO
PROPÓSITO: O PONTO INICIAL DE GRANDES
COMPANHIAS
Especialista em liderança estratégica, Nikos
Mourkogiannis lançou, na ocasião, o seu livro
“Purpose: the start point of great companies”,
tema de sua palestra. Grego radicado em Londres,
nas últimas três décadas trabalhou como
conselheiro de líderes empresariais e
governamentais. Segundo Mourkogiannis, a
pergunta básica é “como aplicar o conceito de
propósito à vida cotidiana das organizações para
torná-las melhores”. Como propósito, entende
“um conceito que requer ação e não pode ser um
slogan para a maximização dos lucros”. Em outras
13
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palavras, afirmou, “propósito é o conceito-chave
da governança corporativa, que por sua vez, é
sinônimo de desenvolvimento econômico”.

NÃO É POSSÍVEL, NA NOSSA ÁREA DE

JUNHO

PAPEL E CELULOSE, TER UM BOM

ALMOÇO EM HOMENAGEM AO

DESEMPENHO EMPRESARIAL SEM QUE

PRESIDENTE DA CVM
Ainda como presidente da Comissão de Valores

O CONJUNTO DE NOSSOS PÚBLICOS

Mobiliários (CVM), cargo que ocupou desde julho

E O ENTORNO DE NOSSAS FÁBRICAS

de 2004 até julho de 2007, Marcelo Trindade fez

ESTEJAM SATISFEITOS. A TRAJETÓRIA

detalhado balanço de sua gestão e do panorama

DAS DECISÕES EMPRESARIAIS DA

do mercado de capitais brasileiro. Reconheceu
que o grande avanço no cenário do mercado de

COMPANHIA SE CONFUNDE COM OS

capitais, num curto período, tem produzido “um

CONCEITOS DE GOVERNANÇA E

efeito multiplicador das boas práticas”. Enfático,

SUSTENTABILIDADE.

afirmou: “Hoje não é possível cogitar ter sucesso

David Feffer
presidente da Suzano Holding S/A e
presidente do Conselho de
Adm. da Suzano Papel e Celulose

empresarial sem pensar em governança
corporativa”. Ressaltou que a nova estrutura de
governança da CVM implicou em maior
responsabilidade aos funcionários, exigindo
participação efetiva no processo decisório.

JULHO
MARCA, IDENTIDADE E PERENIDADE
“Branding é uma abordagem de gestão, uma
metodologia, uma filosofia que busca aumentar a
atratividade da marca junto a todos os seus
públicos de interesse”, assinalou o presidente da
Thymus Branding, Ricardo Guimarães, ao
estabelecer as conexões entre o branding e
sustentabilidade das companhias. A
sustentabilidade, afirmou, depende tanto dos
bens intangíveis, como dos tangíveis, sintetizados
na expressão brand equity. Segundo Guimarães,
quando o acionista passa a buscar informação no
mercado de capitais, “onde se compra futuro”, e
questiona a rentabilidade, está auferindo o valor
da marca. Começa-se aí, então, a gestão da marca
como ativo estratégico.

14
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AGOSTO
INOVAÇÃO E CRIATIVIDADE PARA A PERENIDADE

FÓRUM DE DEBATES

DAS ORGANIZAÇÕES

A REALIZAÇÃO DE FÓRUNS DE

Jornalista, publicitário e presidente do Google
Brasil, Alexandre Hohagen destacou a

DEBATES É A ESTRATÉGIA ADOTADA

importância da inovação e da criatividade para a

PELO IBGC PARA PROMOVER, EM

perenidade das organizações: “No Google

PROFUNDIDADE, A LIVRE

inovação não está vinculada só aos produtos e sim
ao dia-a-dia da companhia. Estimulamos todos os

CIRCULAÇÃO DE IDÉIAS E

colaboradores da companhia a desafiar tudo e

INCENTIVAR A ASSOCIAÇÃO ENTRE A

todos e os encorajamos à discussão, à reinvenção

CRÍTICA E A BUSCA DA

constante e à rapidez”. Fundado em 1998 pelos

CONVERGÊNCIA. EM 2007, FORAM

estudantes de doutorado da Universidade de
Stanford Larry Page e Sergey Brin, o Google é um
dos buscadores mais valorizados do mundo. Com

REALIZADOS QUATRO FÓRUNS,
TODOS NA CAPITAL PAULISTA.

acesso a mais de 1,3 bilhão de páginas, responde
hoje a mais de 100 milhões de consultas por dia.
No Brasil, o Google tem 18 milhões de usuários

O PANORAMA DAS EMPRESAS FAMILIARES E

únicos por mês.

SEU PROCESSO DE GOVERNANÇA

SETEMBRO

O crescimento no número de aberturas de

BUSCA DA PERENIDADE: A EXPERIÊNCIA DA

capital, inclusive de grandes empresas

PROMON EM INOVAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E

familiares, iniciado em 2006, motivou o debate

CULTURA

do tema “Garantindo a Harmonia nas Famílias

Às vésperas de completar 50 anos, a Promon,

Empresariais”, em 24 de maio. Convidados

empresa de engenharia responsável pela

pelo IBGC, Alexis Novellino, da Prosperare, e

instalação de 50% de toda a energia elétrica

René Werner, da Werner & Associados, ambos

gerada no Brasil, além de parte substancial da

especialistas no segmento familiar, avaliaram o

infra-estrutura, diferencia-se também pelo seu

momento econômico e os desafios das

modelo acionário. É integralmente controlada

empresas familiares. Paulo Conte Vasconcellos,

por seus funcionários. Essa experiência ganhou

coordenador dos fóruns de debates do IBGC,

forma no relato do diretor presidente da

atuou como mediador.

companhia, Luiz Ernesto Gemignani, que

Os convidados trataram de temas como a

também preside o Conselho de Administração.

diferença entre as gerações nas empresas

Em 2007, a constituição do Conselho de

familiares, o novo posicionamento dos

Administração representou um marco rumo à

controladores familiares, acionistas e

consolidação do sistema de Governança, apos

investidores, além de abordarem o significado

dois anos de preparação. “Saímos do processo

da governança familiar, os desafios e

fortalecidos e coesos.”

características em comum das empresas
familiares bem-sucedidas.
15
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SUSTENTABILIDADE: UMA NOVA AGENDA
PARA O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

de Aloísio Macário, gerente de Governança
Corporativa da PREVI, Carla Fontana, herdeira e

O impacto na estratégia das organizações, o

coordenadora do processo de formação da

gerenciamento dos riscos corporativos, a visão

nova geração da Sadia, e o advogado e

dos agentes do mercado de capitais e o papel

associado Alberto Whitaker.

do conselheiro na indução da sustentabilidade
foram os principais tópicos abordados neste
debate ocorrido no dia 1º de Agosto. Com as
presenças de Paulo Vanca, consultor das áreas
de Sustentabilidade e Gestão de Risco, Ralph D.
Wehrle, diretor executivo da Axial Par, e
Roberto S. Gonzalez, assessor para
Responsabilidade Social da Presidência da
APIMEC, o tema foi amplamente debatido. O
evento contou com a coordenação de Paulo
Conte Vasconcellos.

Com exposição baseada na experiência da
PREVI, Macário abordou o processo de seleção
dos conselheiros, quais as habilidades e prérequisitos esperados e informou como ocorre o
processo de capacitação e avaliação do grupo.
Com o objetivo de capacitar os sucessores, a
Sadia desenvolveu um processo de treinamento,
coordenado pela herdeira e integrante da
terceira geração, Carla Fontana. O processo
inclui a formação de um grupo de líderes; a
criação de um Family Office, focado na

Wehrle apontou para o procedimento adotado,

educação de toda a família, e de dois comitês

no caso da Axial, ao implantar o discurso da

(Memória e Sustentabilidade). A comparação

sustentabilidade, como, por exemplo, a

entre conteúdo e infra-estrutura dos cursos do

necessidade de despertar a consciência de seus

IBGC e dos cursos internacionais ficou a cargo

funcionários e de propor mudanças quanto à

de Whitaker: “Os cursos do Instituto não ficam

relação da empresa com as empresas investidas.

devendo nada aos organizados no exterior”. O

Gonzalez, por sua vez, evidenciou o universo

advogado participou de cursos relacionados à

dos investidores: “Também a cultura do

governança corporativa e conselhos de

mercado de capitais está incorporando cada vez

administração na Universidade de Chicago; na

mais a questão da sustentabilidade”. Conceito e

NACD (National Association of Corporate

prática que depois de alcançados, segundo

Directors, com sede nos EUA) e no IMD Business

Vanca, devem ser motivo de atenção por parte

School (com sede na Suíça).

das organizações, pois “as empresas estão
sustentáveis, não são sustentáveis”.
RESPONSABILIDADE DOS ADMINISTRADORES
NAS DECISÕES EMPRESARIAIS
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM
GOVERNANÇA CORPORATIVA

O advogado Antônio José Monteiro, do
escritório Pinheiro Neto, e os consultores

Três diferentes visões sobre treinamento e

Renato Perosa e Guilherme Mendes, ambos da

aprofundamento profissional dos

Aon Consultores de Seguros e Benefícios,

administradores e conselheiros em governança

foram os convidados do Fórum de outubro,

foram apresentadas durante o Fórum de

que contou com Paulo Conte Vasconcellos

setembro. O evento contou com a participação

como mediador. Monteiro iniciou o evento
16
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informando sobre a legislação, delineando o
contexto e realidade de decisão dos
administradores perante os contratos e leis.
Abordou as hipóteses de quando se pratica um
ato de gestão além dos limites impostos pelo
contrato e a controvérsia quanto à obrigação
de terceiros serem “mais diligentes do que o
normal”. Discutiu quem deveria responder em
diferentes situações, se o administrador ou a
sociedade.
Depois de delineada a realidade legal e seu
contexto, Perosa expôs sobre a função e os
benefícios de uma ferramenta de proteção, o
seguro D&O – Directors & Officers, cujo
principal atributo consiste em proteger o
administrador. O seguro é contratado e pago
pela Pessoa Jurídica e funciona por reclamação.
Outras características do plano foram
apresentadas, como retroatividade ilimitada,
prazo complementar, etapas da cobertura, etc.
O palestrante traçou ainda a trajetória do
seguro e para exemplificar a variedade de
situações de cobertura ou de exclusão, discutiu
alguns casos presenciados pela empresa.

É IMPRESCINDÍVEL ESTABELECER
CRITÉRIOS E PARÂMETROS PARA MEDIR
A SUSTENTABILIDADE, PARA QUE O
TERMO NÃO SEJA APENAS UM ADJETIVO
NOS RELATÓRIOS DAS EMPRESAS.
Fábio Feldmann
Secretário Executivo do Fórum Paulista de
Mudanças Climáticas Globais e de Biodiversidade
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Instituto, José Guimarães Monforte, ressaltou a
contribuição de Magliano para a consolidação
do Novo Mercado e para a expansão dos
conceitos de governança corporativa no
ambiente brasileiro. Magliano, por sua vez,
destacou a propriedade do debate em torno da
sustentabilidade, que tem como pilar principal
os valores éticos das organizações.
Na sua visão, os empresários estão cada vez
mais conscientes de que as empresas não
podem se guiar unicamente pelo lucro,
tornando-se imperativo considerar o contexto

8º Congresso do IBGC

socioeconômico do País, como a distribuição de
renda e de educação, em especial; e, assim,

A SUSTENTABILIDADE AGORA

introduzir no léxico corporativo o conceito de

É PARTE DO COTIDIANO

capital social. Magliano ressaltou ainda a

DAS ORGANIZAÇÕES.

necessidade de envolvimento das empresas e
da sociedade civil no debate e na regulação de

Ao longo de 2007, o IBGC discutiu a

temas sociais, ambientais e, inclusive, na

sustentabilidade empresarial, aprofundada pela

discussão de políticas públicas, como acontece

agenda temática que ganhou traços firmes de

nos Estados Unidos.

realidade nas discussões focadas nos parâmetros
da criação e perpetuação de valor. O marco
central dos debates foi o 8º Congresso,
promovido pelo Instituto nos dias 12 e 13 de
novembro, sob o tema “Sustentabilidade e
Governança: Estratégia para a Perenidade das
Organizações”. Com a participação 41
palestrantes, sendo três internacionais e 12
presidentes das principais companhias abertas do
País, a exemplo dos congressos anteriores,
registrou recorde de público, com mais de 520
participantes, entre conselheiros, executivos da alta
administração, acionistas, herdeiros, entre outros
profissionais.

Em continuidade ao tema, com depoimento de
Mervyin E. King, coordenador do King Report
de Governança Corporativa da África do Sul e
presidente do Conselho de Administração da
GRI (Global Reporting Initiative), o IBGC
apresentou aos participantes do evento o “Guia
de Sustentabilidade para as Empresas”,
documento desenvolvido em linha com a
agenda temática de 2007, com ênfase na
relação entre governança corporativa,
estratégia e sustentabilidade.
GOVERNANÇA, IMPACTO POSITIVO.
Moderador da 1ª Sessão do encontro,

Na abertura, o IBGC homenageou Raymundo

“Sustentabilidade e a formulação de estratégia

Magliano, presidente do Conselho de

no conselho”, o co-presidente do Conselho de

Administração da Bovespa Holding. O

Administração da Natura, Pedro Passos,

presidente do Conselho de Administração do

destacou que o aquecimento global e as
18
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sustentável precisa estar atenta a todos os
stakeholders e não apenas aos acionistas”.
Marcelo Corrêa, CEO da Neoenergia e
presidente dos conselhos da Coelba, Cosern e
Celpe - que integra o grupo Neoenergia -,
afirmou que atualmente a sustentabilidade

SUSTENTABILIDADE É UM CAMINHO A
SER TRILHADO. A CADA ANO SURGEM

integra o DNA da organização. Para ilustrar,
lembrou que em 2004 a companhia aderiu ao
Novo Mercado e implantou um modelo de

NOVOS CONCEITOS E PROCESSOS A

governança corporativa de baixo para cima,

SEREM OBSERVADOS SOBRE O TEMA.

baseado em colegiados e no diálogo com a

Ricardo Prata Camargos
Gerente de Responsabilidade Ambiental e
Social CEMIG

comunidade. Como a grande maioria, 62%, de
seus clientes é de baixa renda, a administração
precisou desenvolver estratégias que
garantissem não apenas o pagamento das
contas pelos usuários, mas o consumo
consciente. Como resultado, a Coelba passou a
ter índice de 100% de adimplência. O

demandas ambientais, sobretudo a partir de
2006, têm exigido das empresas uma nova
postura, com o propósito de transcender o
cumprimento da lei e buscar alternativas para

reconhecimento das populações onde atua
garantiu à organização um dos prêmios
“Cidadania” da Revista Exame, conferido a um
total de 10 empresas.

garantir a sustentabilidade dos negócios e do

Na mesma linha de exemplos práticos, David

planeta. Citou pesquisa acadêmica realizada

Feffer, presidente do Conselho de

com 221 empresas globais americanas, com

Administração e presidente da Suzano Holding

dupla conclusão positiva: além de a

SA, destacou a iniciativa pioneira da

sustentabilidade estar presente hoje no

companhia para a produção de papel reciclado,

cotidiano das organizações, também os

implantada desde o ano 2000. Inovador, o

investidores de longo prazo tendem a apoiar

projeto capacitou cooperativas para a

mais as medidas ambientais.

reciclagem do produto, totalmente aceito pelo

Considerando a vastidão do tema, Roberto
Teixeira da Costa, conselheiro da Itaú Holding,
alertou para a dificuldade de conceituar
sustentabilidade. Apontou como caminho para
o entendimento a percepção de que os
negócios devem se basear em princípios, não

mercado. Outro detalhe importante foram os
programas de qualificação de mão-de-obra
para catadores de papel, desenvolvidos pelas
cooperativas, propiciando que trabalhadores
antes socialmente excluídos passassem a ter
emprego com carteira assinada.

só em regras, e que a busca excessiva por

A 2ª Sessão do evento foi dedicada à

resultados no presente não deve e não pode

experiência do Banco Real, sob o tema “Um

comprometer o futuro: “A empresa socialmente

caso pioneiro de sustentabilidade”, apresentado
19
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pelo presidente Fabio Barbosa. Reconhecido

“Nossa estratégia é basicamente focada em

pelas ações de governança e responsabilidade

pessoas e em sustentabilidade”. O palestrante

social, entre elas a criação do Fundo Ethical de

destacou o projeto para produção de polímero

ações de empresas socialmente responsáveis, o

verde, ou o plástico verde, que vem sendo

Banco Real, no relato de Barbosa, vem

desenvolvido em função da demanda pela

construindo modelo de negócios alicerçado na

utilização de matérias-primas renováveis. Ao

perenização. “A sustentabilidade de uma

abordar as complexas relações entre estratégia

empresa é determinada por seu valor que,

e a prática, José Luciano Penido, presidente da

na prática, é o fluxo de negócios futuros

Votorantim Papel e Celulose, ressaltou que a

trazidos para o presente.”

sustentabilidade precisa ser baseada no tripé

Como exemplo prático, citou uma experiência
simples, mas emblemática. O banco procurou

econômico, social e ambiental, sem
menosprezo a nenhum dos aspectos.

uma prestadora de serviços que concordasse

Na 4ª Sessão os debates giraram em torno do

em garantir a segurança dos motoboys. Foram

tema “O foco nos resultados trimestrais e seu

desenvolvidos treinamentos no trânsito,

impacto nas estratégias de longo prazo”. O

fornecidos equipamento de segurança e

moderador Luiz Eduardo Maia, vice-presidente

realizados programas de apoio junto à família.

da ANBID (Associação Nacional dos Bancos de

Com isso, o número de acidentes foi reduzido a

Investimento), analisou os conflitos e impasses

zero e a empresa aumentou seu quadro de

entre as visões de curto e longo prazo na

funcionários de 200 para mais de mil

gestão das companhias. O debatedor Maurício

motoboys. “Isso demonstra que os problemas

Botelho, presidente do Conselho de

devem ser resolvidos conjuntamente, pois a

Administração da EMBRAER, defendeu a

interdependência da sociedade é cada vez
maior”. Como debatedores participaram Israel
Klabin, da Fundação Brasileira para o
Desenvolvimento Sustentável, e o
advogado e consultor Fábio Feldmann, da Fábio
Feldmann Consultores.

PARA O BOM DESEMPENHO

OS DESAFIOS DA PRÁTICA

EMPRESARIAL, O CONCEITO DE

Na seqüência, a 3ª Sessão tratou da

SUSTENTABILIDADE DEVE ESTAR

“Sustentabilidade na prática: a implementação
da estratégia”, moderada pela consultora e
coordenadora do Comitê do Congresso, Sandra

ENRAIZADO NA CULTURA E NOS
PROCESSOS DA EMPRESA.
Roberto Teixeira da Costa
conselheiro do Banco Itaú

Guerra. O desafio, enfatizou, é fazer as
deliberações que envolvem governança e
sustentabilidade permearem as decisões
cotidianas das organizações. O diretor
presidente da Braskem, José Carlos Grubisich
comentou a experiência da sua companhia:
20
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complementaridade das duas visões: “A
estratégia é o caminho para os resultados de
longo prazo, mas o passo-a-passo na gestão é
que vai determinar a conquista dos objetivos”.
Wagner Pinheiro de Oliveira, presidente da

A SUSTENTABILIDADE DA EMPRESA É

Petros, revelou que a grande preocupação dos

CONSTRUÍDA NO DIA-A-DIA, NO

fundos de pensão, que hoje integram os

CONJUNTO DAS AÇÕES DO CURTO

conselhos de administração de grandes

PRAZO.

companhias, é garantir não os rendimentos
mais altos no mês seguinte, mas o pagamento
de aposentadoria dos participantes no futuro.

Maurício Botelho
presidente do Conselho de
Administração da Embraer

Por isso, destacou a importância da
transparência das ações dos administradores.
Na avaliação de Nemércio Nogueira, diretor de
Assuntos Institucionais da Alcoa, a mediação
do diálogo com a comunidade muitas vezes é o
eixo das ações das companhias. Ilustrou sua
tese com o que vem acontecendo nos Estados
do Maranhão e Tocantins, onde a Alcoa integra
o consórcio para a construção da Usina
Hidrelétrica de Estreito. A região envolve 12
municípios, alguns deles habitados por

companhias e o papel como indutores de

comunidades indígenas, que utilizam a

decisões em prol da sustentabilidade.

presença da iniciativa privada para garantir a
solução de problemas como, por exemplo, a
demarcação de terra.

Na 6ª Sessão, Philip Armstrong, da Global
Corporate Governance Forum (GCGF), falou
sobre “A Perspectiva Internacional para as

Mediada por Álvaro de Souza, da World

empresas frente à realidade do planeta”. A

Wildlife Fund – Brasil, os participantes da 5ª

GCGF é uma entidade respeitada

Sessão sob o tema “As Demandas dos

mundialmente por suas iniciativas em benefício

provedores de capital” abordaram as

da difusão e implementação das boas práticas

perspectivas dos investidores e o seu real

de governança corporativa em economias

comprometimento em direção à

emergentes. Ao traçar um painel das

sustentabilidade, com exposições de

tendências internacionais no campo da

investidores institucionais do Brasil e dos

governança, Ricardo Young, do Instituto Ethos,

Estados Unidos. Brian Gibson, da Ontario

enfatizou a importância das organizações

Teacher's Pension Plan, Ajay Narayanan, do

liderarem o debate da sustentabilidade. Para

IFC – International Finance Corporation, e

ele, quanto mais propositiva for a atuação da

Sérgio Rosa, da PREVI, destacaram a

iniciativa privada, menos exposta estará à

participação dos fundos na gestão das

regulação do governo e da sociedade civil.
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A 7ª Sessão do encontro englobou quatro

moderador. O painel sobre “Governança

painéis simultâneos. Mauro Cunha, da Mauá

contribuindo para a sustentabilidade da

Investimentos, foi o moderador do debate

empresa familiar”, moderado por Elvio Lupo,

sobre “O dever fiduciário dos administradores”,

da Lupo, contou com a participação de André

que contou com a participação da advogada

De Vivo, da Farmasa, Mauro Shibuya, da

Norma Parente e do coordenador do Capítulo

Sasazaki, e Vanessa Simões, do Grupo Simões.

Paraná do IBGC, Marcio Kaiser. Por meio do

O foco do quarto e último painel, moderado

relato de casos práticos, analisou-se a evolução

por Clarissa Lins, da Fundação Brasileira para o

da jurisprudência brasileira, além do ambiente

Desenvolvimento Sustentável, foi:

jurídico e regulatório. “As Métricas de

“Sustentabilidade independe do tamanho das

Sustentabilidade” foram debatidas por Pedro

empresas”. Leontino Balbo Júnior, da Native

Bastos, do Banco HSBC, Wilson Ferreira, da

Alimentos, Yolanda Cerqueira Leite, da

CPFL, e Ricardo Nogueira, da Bovespa. Lélio

Whirlpool, e Ricardo Prata Camargos, da

Lauretti, sócio-fundador do IBGC, foi o

CEMIG, discutiram os desafios das práticas da
sustentabilidade.

TEMÁRIO PARA 2008
Como é tradição no IBGC, o painel de
encerramento do Congresso colocou em

NÃO SE PODE PENSAR EM
SUSTENTABILIDADE SEM SER

evidência o tema central das discussões a serem
travadas no ano seguinte. Assim, a última
sessão tratou das “Estruturas de propriedade:

REMETIDO À GOVERNANÇA

há novas realidades societárias tomando forma

CORPORATIVA. COMO CONCENTRA O

no País?”. Houve apresentações de Ricardo

PODER DECISÓRIO NAS

Leal, da COPPEAD/UFRJ, Gilberto Mifano,
diretor geral da Bovespa Holding e vice-

ORGANIZAÇÕES, A GOVERNANÇA

presidente do Conselho de Administração do

DEVE PROCURAR O EQUILÍBRIO NAS

IBGC, Henrique Lang, sócio do escritório

RELAÇÕES, PERMITINDO QUE O

Pinheiro Neto Advogados, José Olympio, do

PROCESSO DE CRIAÇÃO DE VALOR SEJA
SUSTENTÁVEL NO LONGO PRAZO.
José Guimarães Monforte
presidente do Conselho de
Administração do IBGC

Credit Suisse no Brasil, e Maria Helena Santana,
presidente da CVM. Por caminhos diferentes,
os palestrantes concluíram que,
independentemente das novas estruturas
societárias adotadas, o comprometimento com
as boas práticas de governança corporativa e
com a sustentabilidade são a chave para o
fortalecimento da empresa e da
estrutura de gestão.

22

PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO

RELATÓRIO ANUAL 2007

governança, o que em 2007 foi simbolizado pelas

CURSOS

cinco edições do "Curso para Conselheiros de

DEMANDA POR CAPACITAÇÃO

Administração" oferecidas pelo Instituto. O curso

AUMENTA EM 2007

abordou dentre outros temas o sistema da

Por intermédio das ações do Centro de

governança corporativa, relacionamentos na

Conhecimento, o IBGC vem aperfeiçoando

governança e estratégia financeira para

continuamente a oferta e conteúdo dos

conselheiros. Uma das inovações foi a entrega de

programas de capacitação de conselheiros e

dois tipos de certificados de conclusão: um por

demais agentes da governança corporativa. Em

cumprimento de carga horária mínima e outro por

2007, foram realizados 14 cursos abertos e 14

aproveitamento, resultado de uma prova aplicada

cursos in company, num total de 754 horas-aula.

ao final do curso.

Em comparação ao exercício anterior, nota-se a
diversificação dos tipos de cursos abertos e o
aumento na quantidade de cursos fechados
oferecidos pelo Instituto. Em 2006, foram
realizados três cursos in company, ante os 14 deste
exercício, um aumento de 367%.

A primeira edição do “Curso Avançado para
Conselheiros de Administração”, voltado para
participantes com conhecimento prévio em
governança corporativa, representou a realização
de uma antiga demanda dos participantes das
atividades do IBGC. O envio de material de leitura

A disseminação das boas práticas de governança

prévia, ênfase na interação entre os participantes

corporativa ultrapassou a capital paulista, uma vez

e a atuação de facilitadores foram novidades

que os cursos abertos foram ministrados também

introduzidas por este curso.

em Curitiba e Porto Alegre, e os cursos in company
abrangeram, além dessas capitais, as cidades de
Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília. Tal ação
totalizou 818 participantes, sendo 431 alunos dos
cursos abertos e 387 dos cursos fechados.

A crescente demanda por informações sobre as
melhores práticas de governança trouxe
novamente para a forma aberta o curso “Melhores
Práticas de Governança Corporativa”,
oferecido quatro vezes, sendo três edições no

A diversificação nos cursos abertos ficou por conta

formato in company, em parceria com a Bovespa,

dos lançamentos do “Curso Avançado para

e uma no formato aberto.

Conselheiros de Administração” e da 1ª edição do
“Curso para Conselheiros de Administração” em
Curitiba, ambos com o propósito de atender as
novas demandas. Também neste exercício, o IBGC
voltou a oferecer o curso aberto “Melhores
Práticas de Governança Corporativa”.

CARTEIRA DIVERSIFICADA DE CURSOS
Além dos cursos para conselheiros de
administração e de melhores práticas de
governança corporativa, o IBGC ofereceu cursos
com temas abertos específicos focado nas
empresas familiares, na função de controle na

INOVAÇÕES

governança corporativa e na vivência de papéis no

Desde 1998, quando organizou o primeiro curso

conselho de administração (Board Case). Ofereceu

para formação de conselheiros no País, o IBGC

ainda os cursos fechados, cujo diferencial está na

contou com a participação de mais de 3 mil

adequação do conteúdo às necessidades

participantes em seus diversos cursos. A procura

específicas de cada empresa interessada, podendo

reflete o crescente interesse pelos temas da

ser realizados em todo o território nacional.
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PARCERIAS
CRC/SP
Em 2007, o IBGC foi credenciado como
Entidade Capacitadora de Educação Profissional
Continuada, com abrangência nacional, junto
ao CRC/SP- Conselho Regional de Contabilidade
do Estado de São Paulo. Este credenciamento
possibilita tanto aos palestrantes como aos
participantes obterem determinada pontuação
de acordo com a carga horária cumprida nos
cursos e no congresso anual promovidos pelo
Instituto, de modo a reconhecê-la como horas
válidas para Educação Profissional Continuada.

PRÊMIOS
A criação das premiações do IBGC é o caminho
adotado para estimular a adoção das melhores
práticas de governança corporativa junto à
sociedade e, também, reconhecer o mérito das
boas práticas disseminadas. São três os
prêmios: Governança Corporativa, Jornalismo e
Monografias em Governança Corporativa. Cada
um com propósito e públicos bem definidos,
focados em setores importantes para a
governança: mercado, mídia e academia. O
Prêmio de Governança é dirigido às empresas e
agentes de mercado e engloba quatro

SESCOOP

categorias: Empresas Listadas, Empresas Não-

Com o objetivo de fortalecer os processos de

Listadas, Evolução e Inovação. O Prêmio de

governança nas cooperativas brasileiras,

Jornalismo, denominado IBGC-Itaú de

contribuindo para o desenvolvimento de novas

Jornalismo, busca realçar o papel da mídia na

formulações teóricas e metodológicas, o IBGC

divulgação e disseminação das boas práticas de

firmou termo de cooperação técnica com a

governança corporativa, assegurando que

SESCOOP (Serviço Nacional de Aprendizagem

empresas, organizações, administradores e a

do Cooperativismo).

sociedade tomem conhecimento de idéias e
questionamentos do seu universo. O Prêmio de

FACAMP
Firmado no segundo semestre de 2007, o
convênio entre IBGC e FACAMP (Faculdades de
Campinas) estabeleceu a cooperação e o
desenvolvimento de estudos em governança
corporativa.

Monografias, por sua vez, estimula uma
perspectiva acadêmica na investigação da
governança corporativa. Os conhecimentos
produzidos pelas três iniciativas contribuem
para o aperfeiçoamento da governança e, mais
do que isso, para que esta se torne cada vez

INTERAÇÕES COM OUTRAS INICIATIVAS

mais conhecida, seja no plano da geração de

Com a intenção de proporcionar o

valor para as companhias, seja como parte

desenvolvimento empresarial, o IBGC buscou a

indissociável das estratégias de

interação com entidades representativas de

sustentabilidade. Os Prêmios de Monografias e

seus setores, tais como FNQ (Fundação

IBGC de Governança foram entregues durante

Nacional da Qualidade), ISO 26000, Guia de

solenidade no dia 30 de outubro, junto ao

Exame de Sustentabilidade e GRI (Global

lançamento do Código de Conduta do

Reporting Initiative), no sentido de maior

Instituto. Durante o jantar de abertura do 8°

alinhamento às boas práticas de

Congresso Brasileiro de Governança Corporativa

governança corporativa.

do IBGC, em novembro, foram premiadas as
vencedoras do Prêmio IBGC-Itaú de Jornalismo.
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PRÊMIO DE GOVERNANÇA

No quesito Evolução, a empresa Romi
demonstrou o alinhamento de interesses entre
controladores e minoritários, mais transparência
e oferta de tag along, superior ao exigido por
lei. Comparada ao ano anterior, obteve 59% de
melhoria na avaliação realizada pelo IBGC.
Aracruz e Lojas Renner, ambas vencedoras da
categoria Inovação, destacaram-se por motivos
diferentes. Enquanto a Aracruz apresentou um
canal de denúncias anônimo, cujas reclamações
são reportadas à Auditoria Independente, sem

No ano de 2007 foram cinco as empresas

ligação com a administração da empresa, as

premiadas pelo Instituto, sendo duas na

Lojas Renner empenhou-se em introduzir novas

categoria Inovação: Aracruz e Lojas Renner. Na

ações para incentivar a participação dos

categoria Empresas Listadas, a vencedora foi a

acionistas nas assembléias, iniciativa necessária

companhia Bematech. Enquanto a Fleury

após se tornar uma empresa com estrutura

Medicina e Saúde conquistou a categoria

societária pulverizada.

Empresas Não-listadas, a Indústrias Romi
venceu a categoria Evolução.

PRÊMIO DE MONOGRAFIAS EM
GOVERNANÇA CORPORATIVA

Entre os motivos que asseguraram o primeiro
lugar à companhia Bematech, estão a visão de
longo prazo e a constituição de um conselho
bem estruturado, formado por sete membros,
sendo dois independentes, com sessões
executivas e separação entre os cargos de
presidente do Conselho e CEO. Outro fator
importante foram os pareceres sem ressalva da
auditoria durante cinco anos.
Semelhante comportamento fez da Fleury
vencedora na categoria Empresas Não-listadas.
A empresa vem apresentando criteriosa e
gradual adoção das boas práticas de
governança corporativa, a julgar pela distinção
clara entre gestão e propriedade, atuação ativa

Símbolo do reconhecimento com aqueles que
estudam e discutem modelos de governança no
âmbito das universidades, o Prêmio de
Monografias teve quatro vencedores:

do conselho de administração no

• 1º colocado pleno - Carlos Henrique

monitoramento da gestão, no estabelecimento

Kitagawa - As responsabilidades do

das diretrizes estratégicas e na adoção de

conselho de administração: a adesão de

mecanismos disciplinadores de transações com

empresas latino-americanas aos princípios de

as partes relacionadas.

governança corporativa da OECD (FEA RP/USP).
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• 2º colocado pleno - Jeferson de Araujo
Funchal (Universidade Caxias do Sul) e

PRÊMIO IBGC-ITAÚ DE JORNALISMO

Paulo Renato Soares Terra (UFRGS) Remuneração de executivos, desempenho
econômico e governança corporativa: um
estudo empírico em empresas latinoamericanas de capital aberto.
• 3º colocado pleno - Gustavo Amorim
Antunes - Governança e qualidade da
informação contábil: uma investigação
utilizando empresas brasileiras que aderiram ou
não aos níveis diferenciados de governança da
Bovespa (FUCAPE Business School).

Em sua segunda edição, o prêmio de
jornalismo foi vencido só por mulheres: em

• Vencedor júnior - Rafael Liza Santos -

primeiro lugar, Graziella Valenti, do jornal

Board interlocking no Brasil: a participação

Valor Econômico, com a reportagem

de conselheiros de administração em múltiplas

“Governança ainda sem sustentabilidade”; em

companhias e seu efeito sobre o valor e

segundo, Simone Portella Fernandes, da

desempenho corporativos (FEA/USP).

Revista Amanhã, com a reportagem

Participaram da banca examinadora João

"Conselhos para quê?"; terceiro lugar, Camila

Batista Fraga (Bovespa), coordenador, Alexandre

Guimarães Hessel, da Revista Capital Aberto,

Di Miceli (FEA/USP), André Carvalhal

com a matéria "Tudo escondido".

(COPPEAD/UFRJ), Gustavo Marini (Turim

A comissão julgadora reuniu o coordenador

Investimentos), José Paschoal Rossetti

do Centro de Conhecimento do IBGC, Carlos

(Fundação Dom Cabral), Richard Saito (FGV/SP)

Eduardo Lessa Brandão (coordenador), a

e Roberto Lamb (UFRGS).

economista e sócia-diretora do grupo
Investidor Profissional, Isabella Saboya, e os
jornalistas Izalco Sardenberg (Bovespa),
Nelson Blecher (Época Negócios) e Sidney

A SUSTENTABILIDADE DE UMA

Basile (Editora Abril).

EMPRESA É DETERMINADA POR SEU
VALOR, QUE, NA PRATICA, É O FLUXO
DE NEGÓCIOS FUTUROS TRAZIDOS
PARA O PRESENTE.
Fabio Barbosa
presidente do Banco Real
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PUBLICAÇÕES
SÉRIE CADERNOS DE
GOVERNANÇA CORPORATIVA
GUIA DE ORIENTAÇÃO PARA
GERENCIAMENTO DE RISCOS
CORPORATIVOS
Terceira publicação da série Cadernos de
Governança Corporativa, lançado em setembro
durante seminário na Bovespa, o Guia de
Orientação para Gerenciamento de Riscos
Corporativos é resultado de dois anos de

estratégia empresarial, propondo a interação por

debates. Ao destacar com ênfase o papel do

meio de uma linguagem comum sobre os

conselho de administração no gerenciamento e

temas. O documento contempla os aspectos

prevenção de riscos, proporciona aos

econômico-financeiro, social e ambiental. Para

conselheiros com diferentes perfis orientações e

sua elaboração, foi criado o Grupo de Estudos

temas de reflexões para a efetiva administração

de Sustentabilidade para as Empresas (GESE),

e gestão de riscos corporativos. Elaborado pelo

reunindo membros de empresas, da academia,

Comitê de Gerenciamento de Riscos

do mercado financeiro, de associações de classe,

Corporativos, o Guia caracteriza-se pelo

organizações não-governamentais e consultores

enfoque prático e informativo. Tem como

com um mesmo objetivo: estudar a

objetivo a disseminação e uniformização dos

sustentabilidade para as empresas contribuindo

conceitos de um tema ainda pouco conhecido,

para sua longevidade e excelência na gestão. O

enfatizando a utilidade das atitudes preventivas.

prefácio foi escrito por Mervyn. E. King,
coordenador do King Report de governança

GUIA DE SUSTENTABILIDADE

corporativa da África do Sul e presidente do

PARA AS EMPRESAS

conselho de administração da GRI (Global

Quarta publicação da série Cadernos de

Reporting Initiative).

Governança Corporativa, o Guia de
Sustentabilidade para as Empresas foi lançado

A ÍNTEGRA DE TODOS OS CADERNOS PODE SER
SOLICITADA PELO WEBSITE DO IBGC - www.ibgc.org.br

durante o 8° Congresso de Governança em
novembro. O mérito do caderno está em

CARTAS DIRETRIZES

permitir aos administradores um melhor

Iniciativa inovadora, idealizada e concretizada a

entendimento do significado da

partir de 2007, as Cartas Diretrizes tratam de

sustentabilidade, além de disponibilizar para as

desafios e impasses que vêm surgindo no

empresas sugestões de diagnósticos

âmbito da governança corporativa em razão da

preliminares. Dirigido à capacitação dos agentes

expansão e das novas complexidades do

da governança, o Guia une o conceito da

mercado de capitais. De maneira crítica, analítica

sustentabilidade ao da governança pela

e objetiva, a elaboração das cartas
27

PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO

RELATÓRIO ANUAL 2007

significa um avanço no posicionamento do

O documento destina-se tanto a reforçar o

Instituto pelo caráter técnico que as distinguem.

aprimoramento de normas de administração,

São elaboradas por um Comitê Gestor, inspiradas

como a aperfeiçoar boas práticas de governança

em propostas dos próprios associados. O Comitê

corporativa e pode ser acessado por meio do

Gestor trabalhou na primeira Carta Diretriz,

website. A gestão do Código de Conduta será de

abordando o polêmico tema da independência

responsabilidade do Comitê de Conduta, cujos

dos conselheiros de administração, relacionado

membros serão designados pelo Conselho de

aos §§ 8º e 9º do artigo 118 da Lei das S.A.

Administração.

Aprovada pelo Conselho do IBGC, a primeira
Carta tem sua publicação prevista para o

BIBLIOTECA

primeiro semestre de 2008.

AUMENTO DE ACERVO
A Biblioteca João Bosco Lodi aumentou o seu

CÓDIGO DE CONDUTA

acervo em 70% no ano de 2007, evoluindo de

Parte do esforço de

1.166 títulos cadastrados para 1.981. Possui 328

aperfeiçoamento do Instituto, o

títulos de livros, 270 folhetos, 43 periódicos

Código de Conduta do IBGC foi

(revistas), 138 artigos de periódicos, 204

lançado em outubro durante a

capítulos de livros, 67 monografias, 17

cerimônia de entrega dos

dissertações e oito teses. Todo o acervo é tratado

prêmios Monografia e IBGC de

segundo padrões técnicos internacionais.

Governança. Elaborado pelo
Comitê Redator do Código de Conduta, indicado
pelo Conselho de Administração, o documento
condensa um conjunto de normas que têm por

PESQUISAS IBGC

objetivo administrar conflito de interesses, em
face do IBGC ou entre colaboradores, e conferir
maior visibilidade aos princípios de transparência,

Durante o ano de 2007, o Centro de

eqüidade, prestação de contas e

Conhecimento, visando contribuir para a

responsabilidade corporativa no âmbito das

disseminação dos valores e para o aprimoramento

atividades do próprio Instituto.

das boas práticas de governança no País,

O Código abrange ainda a valorização do
Instituto em todas as ações e iniciativas, a
coerência nas manifestações de seus

desenvolveu diversas atividades relacionadas à
produção e disseminação de conteúdo sobre
governança corporativa.

representantes perante terceiros, o caráter

VERSÃO EM INGLÊS DO LIVRO GOVERNANÇA

voluntário das contribuições profissionais dos

CORPORATIVA EM EMPRESAS DE CONTROLE

associados, o fortalecimento da prática,

FAMILIAR – CASOS DE DESTAQUE NO BRASIL

alinhamento e aderência do IBGC às normas de

O livro, lançado no ano anterior, foi traduzido para

conduta por ele recomendadas e à precedência

o inglês a fim de aumentar ainda mais a difusão,

dos objetivos coletivos do Instituto sobre

na comunidade internacional, dos resultados

interesses particulares ou profissionais dos seus

obtidos durante a pesquisa. A versão impressa

integrantes, em todas as atividades.

está prevista para o ano de 2008.
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ISE/BOVESPA

Estão sendo utilizados questionários objetivos e

Pelo terceiro ano consecutivo, o desenvolvimento

entrevistas com representantes da alta gestão e

do questionário “Dimensão Governança

da família controladora para registrar as

Corporativa” do Índice de Sustentabilidade

percepções sobre o tema, entender o papel da

Empresarial da Bovespa ficou a cargo do IBGC.

família ao longo da história da empresa e

Um longo processo de pesquisa e atualização do

compreender, em profundidade, o processo de

questionário garantiu que os critérios mais

adoção das boas práticas de governança.

adequados e relevantes fizessem parte do
processo de seleção das empresas para compor
a carteira do índice durante o ano de 2008.

GUIA EXAME DE SUSTENTABILIDADE
O IBGC, por meio de seu centro de
conhecimento, foi convidado pelo Centro

REMUNERAÇÃO E ESTRUTURA DE

de Estudos em Sustentabilidade da Fundação

CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO

Getúlio Vargas (GVces) e pela revista Exame a

Em parceria com a Watson Wyatt e a Bovespa,

elaborar o questionário de governança

foi iniciada a 2ª edição da “Pesquisa de

corporativa do Guia Exame de Sustentabilidade

Remuneração e Estruturas de Conselhos de

2007, cuja finalidade é destacar empresas

Administração”, visando mapear as práticas e

brasileiras que adotam boas práticas de

políticas de remuneração e a estrutura dos

sustentabilidade.

conselhos de administração das empresas
brasileiras. A previsão para conclusão deste
trabalho é o 2º trimestre de 2008.

GOVERNANÇA CORPORATIVA EM
SUBSIDIÁRIAS DE MULTINACIONAIS
SUECAS NO BRASIL

AVALIAÇÃO DE CONSELHEIROS E

Foram obtidos os resultados da análise vertical e

CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO

horizontal (em comparação ao levantamento

Com o objetivo de preencher uma lacuna

realizado em 1999) elaborados em parceria com

existente no País sobre metodologias de

o Conselho de Comércio Exterior da Suécia

avaliação de conselheiros e conselhos de

(Swedish Trade Council), que deverão ser

administração e atender a uma demanda

publicados em forma de relatório em 2008. Os

constante de empresas que fazem contato com

resultados indicam que, em 9 anos, houve pouca

o Instituto, foi iniciado processo de análise do

ou nenhuma alteração no nível de adequação

que já é feito internacionalmente nesta área. Ao

das subsidiárias às melhores práticas de

final, será delineada metodologia de avaliação

governança corporativa, estando estas ainda em

adaptada à realidade brasileira e, ao mesmo

estágio bastante incipiente.

tempo, alinhada ao que há de mais moderno
internacionalmente neste campo.

VALOR ESPECIAL – GOVERNANÇA
CORPORATIVA

EMPRESAS NÃO-LISTADAS DE

Pelo terceiro ano consecutivo, em outubro de

CONTROLE FAMILIAR

2007, o IBGC, em parceria com o jornal Valor

Projeto de pesquisa que se propõe a retratar o

Econômico, publicou um suplemento especial

atual nível de entendimento e adoção das boas

sobre governança corporativa abordando os

práticas de governança por empresas familiares

assuntos mais relevantes e atuais

de médio porte não-listadas em bolsa.

relacionados ao tema.
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REPRESENTATIVIDADE
INSTITUCIONAL

das melhores práticas de governança corporativa
e também, como recomendação, a idéia de
elaborar códigos de governança para fomentar a
transparência e as forças de mercado no avanço
das boas práticas.

CONFERÊNCIA ANUAL DA ICGN

Os dois temas resultaram em relatórios
preliminares, já disponíveis no site da OCDE. O

O IBGG participou, entre os dias 4 e 6 de julho de

primeiro avalia o atual estágio do envolvimento

2007, na cidade do Cabo, Àfrica do Sul, da 12ª

do investidor institucional na governança

Conferência Anual da ICGN - International

corporativa. O segundo resume as experiências

Corporate Governance Network. Sob o tema

da região, identificando maneiras de incentivar a

"Governança corporativa - aproveitando a

utilização dos códigos já elaborados como

iniciativa", o encontro abordou questões-chave

fontes de conhecimento e inspiração. Foi

da governança mundial, como desempenho dos

estabelecido um grupo de trabalho que deverá

diretores, transparência, o papel da regulação,

elaborar a minuta de um documento sobre

além de assuntos de interesse dos stakeholders

"Investidores Institucionais e Governança

para as decisões de investimentos, hedge funds e

Corporativa", a ser discutido no encontro anual

private equities. A programação favoreceu ampla

da Mesa Redonda, em 2008.

interação entre participantes e palestrantes.
IBGC PARTICIPA DE 8ª MESA
REDONDA LATINO-AMERICANA
Entre os dias 10 e 12 de outubro, o IBGC
participou da oitava edição da Mesa Redonda
Latino-Americana de Governança Corporativa,
realizada pela primeira vez em Medellin,
Colômbia. Promovido desde o ano 2000 pela
OCDE (Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico) em parceria com a
IFC/Grupo do Banco Mundial, com o apoio do

SUSTENTABILIDADE É UMA QUESTÃO

Fórum Global de Governança Corporativa, o

DE CULTURA, EDUCAÇÃO E REVISÃO

encontro reúne reguladores, representantes de

PERMANENTE DE ESTRATÉGIAS.

bolsas de valores e stakeholders de países da

NENHUMA EMPRESA SE TORNA

América Latina. Destaca-se pelas recomendações
para reformas em âmbito do judiciário,
regulatório, institucional e do setor privado.

SUSTENTÁVEL POR UMA DECISÃO
ADMINISTRATIVA.
José Luciano Penido
diretor-presidente da VCP

Em 2007, o evento apresentou resultados em
dois campos estratégicos: recomendações de
estímulo a investidores institucionais na adoção
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GOVERNANÇA NO IBGC
COMPROMISSO
COM A CULTURA DE
BOAS PRÁTICAS
Como instituição idealizadora da disseminação e
da adoção das boas práticas da governança
corporativa, o IBGC apresenta esforços não só na
prática interna da boa governança e criação de
valor, mas também no aperfeiçoamento dessa
cultura, na qual haja envolvimento de seu quadro
e fortalecimento de sua reputação e identidade.
Em sintonia com seu compromisso, o IBGC, desde
sua fundação, adota a estrutura da boa
governança, em que Conselho de Administração e
Comitê Executivo trabalham integrados na
administração do Instituto, com
função exercida pro bono.

Geral, os funcionários e os 21 comitês do
Instituto.
É por este caminho, da disseminação e aplicação
das boas práticas da governança internamente,
que o IBGC amplia cada vez mais seu relevante
papel de divulgar e fortalecer a governança
corporativa em meio às companhias privadas e
públicas, independentemente da estrutura de
capital adotada.

AGO 2007
Em Assembléia Geral Ordinária, realizada em 29
de março, os associados do IBGC elegeram o
Conselho de Administração para o período de 30
de março de 2007 a 29 de março de 2008,
composto pelos seguintes associados: Celso
Giacometti, Eliane Lustosa, Fernando Mitri,
Francisco Gros, Gilberto Mifano, João Pinheiro

Formado por nove integrantes com mandato de

Nogueira Batista, José Guimarães Monforte,

um ano, eleitos pelo voto direto dos associados, o

Mauro Gentile Rodrigues da Cunha e Ronaldo

Conselho de Administração reuniu-se por oito

Camargo Veirano.

vezes ao longo do ano. É o responsável pela
orientação geral, definição da estratégia,
monitoramento dos planos de ação, com o
compromisso de manifestar-se sobre assuntos de
relevância relacionados à governança e seu
desenvolvimento no País.

Terminada a AGO, o Conselho reuniu-se para
eleger o presidente e os vice-presidentes. José
Guimarães Monforte foi reconduzido à
presidência e Gilberto Mifano e Mauro Gentile
Rodrigues da Cunha foram eleitos vicepresidentes. Passaram a integrar o Comitê

Ao passo que ao Comitê Executivo compete o

Executivo Eliane Lustosa, Edimar Facco e

gerenciamento das atividades sociais, negócios e

Ricardo Veirano. Heloisa Belotti Bedicks

operações do Instituto, além de zelar pela

permaneceu à frente da Secretaria Geral.

observância da Lei, do Estatuto do IBGC, do
Código das Melhores Práticas e pelo cumprimento
das deliberações da Assembléia Geral, reuniões do
Conselho de Administração e de suas próprias
reuniões. O Comitê é formado por três membros
eleitos pelo Conselho, sendo que pelo menos um
deles deve ser também integrante do Conselho.
Ao lado do Comitê, como órgão de
assessoramento ao Conselho, está a Secretaria

Na Assembléia Geral Ordinária é feita a
prestação de contas pela administração,
aprovação do orçamento anual e aprovação das
demonstrações financeiras, bem como a
aprovação dos auditores independentes. Os
resultados da administração foram auditados
pela Ernst & Young Auditores Independentes
que, por decisão da Assembléia em 2007,
passaram a ter seus serviços remunerados.
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COMITÊS

tópicos assim como discutiu e propôs nomes a serem
convidados para compor as sessões do evento.

COMITÊ DE CAPACITAÇÃO

COMITÊ DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E

Durante o exercício de 2007, o Comitê se reuniu

MERCADO DE CAPITAIS

com o Centro de Conhecimento cinco vezes para a

Realizou duas reuniões: uma com palestra do

discussão das atividades e projetos educacionais

professor Nelson Carvalho, da USP e membro do

do IBGC. Os principais temas foram a programação

IASB (International Accounting Stardards Board) ,

dos cursos, a participação e contribuição de

cujo tema foi “Atualização quanto aos International

associados nos comitês, os projetos educacionais

Financial Reporting Standards - IFRS como normas

do GIV para Certificação e GIV e-Learning, além de

globais, desafios e perspectivas na visão do Conselho

formas de incentivar cursos in company. Em 19 de

Consultivo de Normas do IASB", tendo como foco o

setembro realizou o Fórum de Debates

histórico, a estrutura e as atualidades; e outra com

“Capacitação profissional em governança

palestra do professor Eliseu Martins, também da USP,

corporativa”, que debateu as atividades e

que teve uma abordagem voltada para o histórico,

necessidades de treinamento de conselheiros.

os modelos e desafios e o próprio Comitê de

COMITÊ DE COMUNICAÇÃO
Atuou, prioritariamente, no sentido de concluir e

Pronunciamentos Contábeis, sob o tema “Percepção
e Alcance do IFRS”.

disponibilizar o novo portal do Instituto e a

SUBCOMITÊ CONSELHO FISCAL X

implementação da nova formatação da

COMITÊ DE AUDITORIA

newsletter, que passou a ser denominada IBGC em

Realizou ajustes solicitados pelos associados na

Foco. Adicionalmente, elaborou o Plano de

audiência pública acerca do Guia de Orientação

Comunicação para atender às demandas

para as Melhores Práticas do Comitê de

identificadas durante o processo do GIV - Grupo de

Auditoria, que deverá ser lançado em 2008. A

Implementação da Visão. O Comitê também

análise das sugestões teve início com o término

acompanhou e avaliou o trabalho da assessoria de

da audiência pública, em 31 de março, que

comunicação externa.

recebeu um grande número de propostas,

COMITÊ DO CONGRESSO
Operando nos moldes de um conselho editorial,
buscou assegurar que o programa do Congresso
anual do IBGC reflitisse o que há de mais atual e
relevante na discussão do tema definido pelo
Conselho do IBGC, que nesta edição foi

inclusive de uma nova versão especialmente
elaborada por representantes de diversas
instituições financeiras. Os membros do grupo
realizaram várias reuniões adicionais em Porto
Alegre. O trabalho deverá ser concluído no
primeiro trimestre 2008.

“Sustentabilidade e Governança: Estratégia para a

SUBCOMITÊ DE GERENCIAMENTO DE

Perenidade das Organizações”. Outra missão do

RISCOS CORPORATIVOS

comitê foi reunir os palestrantes e debatedores que

Concentrou-se na elaboração do Guia de

maior afinidade e conhecimento tivesse nos tópicos

Orientação para o Gerenciamento de Riscos

tratados nas diversas sessões. Em reuniões semanais,

Corporativos, lançado em um seminário no dia

entre maio e outubro, examinou cada um dos

27 de setembro na BOVESPA.
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COMITÊ GESTOR DAS

COMITÊ REDATOR DO

CARTAS DIRETRIZES

CÓDIGO DE CONDUTA

Debates sobre questões polêmicas tiveram vez no

Responsável pela elaboração do Código de

Comitê Gestor das Cartas Diretrizes. Por meio de

Conduta do IBGC, por delegação do

conferências telefônicas, os membros debateram

Conselho de Administração, o grupo foi

acerca do tema da primeira Carta Diretriz. Foi

constituído em caráter não permanente.

definido que seria a “Independência dos

Marcadas por intenso trabalho de seus

conselheiros de administração – Melhores

integrantes, as reuniões tiveram início em

Práticas e o artigo 118 da Lei das S. A.”. Em

outubro de 2006 até agosto do ano seguinte,

seguida foi criado um petit comitê para elaborar a

quando foi finalizada a análise das sugestões

redação da Carta e discutir o tema de forma mais

advindas do período de audiência pública.

profunda. Esse pequeno grupo encaminhou ao

O resultado dessa iniciativa foi o lançamento do

Comitê Gestor a minuta da primeira Carta, que foi

Código de Conduta do IBGC em outubro de

aprovada tanto pelo Comitê quanto, em seguida,

2007 (acesso ao documento por

pelo Conselho de Administração do IBGC. O

meio do website).

conteúdo da Carta Diretriz I estará disponível no
site do IBGC a partir de sua publicação.

COMITÊ REFORMA DO
ESTATUTO IBGC

COMITÊ JURÍDICO

Diversas reuniões foram realizadas para

Finalizou os trabalhos de elaboração da Minuta

possibilitar o debate sobre proposta de estatuto

de Regimento Interno do Conselho de

apresentada pelo Conselho na Assembléia Geral

Administração, que, por sua vez, foi analisada

Extraordinária de 26 de março de 2007, a qual

pelo Conselho de Administração do IBGC e

não pôde ser aprovada por falta de quorum.

submetida à audiência pública. Examinou os

O Comitê debateu sobre a forma mais

comentários e sugestões apresentados durante a

interessante de se manifestar as melhores

audiência pública, documento que se encontra

práticas também nesse documento, para cuja

em fase de conclusão. Realizou, por solicitação

aprovação pretende-se convocar uma

do Conselho, discussão e análise jurídica da

AGO em 2008.

minuta da primeira Carta Diretriz do IBGC, sobre
a independência dos conselheiros perante o

COMITÊ REVISÃO DO

artigo 118 da Lei das Sociedades Anônimas,

CÓDIGO DAS MELHORES PRÁTICAS

aprovando sem ressalvas o texto, além de

A quarta revisão do Código das Melhores Práticas

contribuir para o debate da Reforma do

teve inicio em 2007. Nessa revisão há de se

Estatuto do IBGC.

COMITÊ DO PRÊMIO DE GOVERNANÇA
Responsável pelo Prêmio IBGC de Governança
Corporativa, avaliação dos dados e escolha dos
vencedores, o grupo reuniu-se por quatro

verificar quais são as questões que devem ser
inseridas no Código, a mais importante
publicação do Instituto, com a finalidade de
perpetuar seu trabalho de divulgação das boas
práticas de governança corporativa.

vezes em 2007.
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GESE - GRUPO DE ESTUDOS DE

SUBGRUPOS DO GIV

SUSTENTABILIDADE PARA AS EMPRESAS
Estabelecido pelo Centro de Conhecimento do

GIV GOVERNANÇA

IBGC, o GESE se reuniu durante o ano de 2007

CORPORATIVA NO 3° SETOR

com o objetivo de publicar um documento
voltado para os administradores (conselheiros
e diretores) e agentes da governança sobre a
relação entre governança corporativa,
estratégia e sustentabilidade nas empresas. Em
novembro de 2007, no Congresso do IBGC, foi
lançado o Guia de Sustentabilidade para as
Empresas. O grupo é composto por membros
de empresas, da academia, do mercado
financeiro, de associações de classe,
organizações não-governamentais e
consultores.

Instalado em novembro com o objetivo de
desenvolver conhecimento, referências de
melhores práticas para organizações do
terceiro setor, o subgrupo, na primeira reunião,
organizou apresentação geral da abrangência
e desafios básicos de governança no âmbito do
terceiro setor. Foram abordados alguns
parâmetros básicos para o funcionamento do
grupo, objetivos, alinhamento de expectativas
entre os participantes e escopo das atividades a
serem propostas para o IBGC. As ações
concretas do grupo serão debatidas nas

GIV – GRUPO DE

primeiras reuniões de 2008.

IMPLEMENTAÇÃO DA VISÃO

GIV ACOMPANHAMENTO

Instituído no decorrer do exercício, em razão do

LEGISLATIVO

processo do Planejamento Estratégico iniciado
em 2006, teve como objetivo principal
apresentar recomendações de implementação
ao Conselho de Administração destinadas ao
desenvolvimento da Visão do Instituto. Entre as
ações de longo prazo para os próximos anos,
selecionou: certificação de conselheiros,
e-learning, governança corporativa em
empresas não-listadas, acompanhamento
legislativo e governança corporativa para
organizações do 3º setor. Os grupos específicos
foram criados para cada uma destas
prioridades,com participação de associados do
IBGC e especialistas.

O subgrupo busca oportunidades para
colaborar e influenciar legislações em curso
que estejam no âmbito dos objetivos do IBGC,
como parte da busca de melhoria expressiva no
processo de comunicação do Instituto em
todas as suas formas, para todos os públicos
relevantes. Para isso, consultou o que é
oferecido no mercado sobre o tema. Elaborou
proposta de estrutura interna de
gerenciamento de assuntos relevantes para o
debate no IBGC, possibilitando que os comitês
realizem eventos para analisar a viabilidade ou
não de projetos de lei de acordo com as boas
práticas de governança.

GIV CERTIFICAÇÃO PARA
CONSELHEIROS
Com o propósito de criar no IBGC um sistema
de certificação para conselheiros, o subgrupo
se reuniu quatro vezes para conhecer e analisar
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opiniões de diversas fontes envolvidas com o
GIV. Como desdobramento, solicitou ao

práticas para empresas não-listadas.

renomado instituto europeu, IMD–Lausanne,

GRUPO PORTAL DE GOVERNANÇA

desenvolvimento de Ensaio, comparando

Com o objetivo de compartilhar os benefícios

educação e certificação de membros de

que um portal de governança pode trazer às

conselhos em diversos países. Também

empresas através da publicação de um guia

acompanhou apresentações de representantes

geral, além de fomentar a discussão acerca do

das principais entidades brasileiras

tema, foi criado um grupo com representantes

“certificadoras”, como ANBID e APIMEC.

de oito empresas e o IBGC. Realizou cinco

Buscou conhecer a visão de dirigentes de

reuniões para debater o tema Portal de

empresas especializadas em Recursos

Governança no Brasil e no exterior e o projeto

Humanos sobre demanda e perfil de

de um guia, a ser publicado em 2008. O

conselheiros. E como perceber a preocupação

objetivo é contribuir para a elevação dos

dos fundos de pensão em melhor capacitar

padrões de governança corporativa nas

seus representantes nos órgãos diretivos das

organizações, facilitando o acesso às

diversas empresas em que participam. As

informações e propiciando melhores decisões

primeiras conclusões foram apresentadas, em

à alta administração.

relatório, no final do exercício do Conselho de

PROJETO OCDE

Administração do IBGC.

O grupo foi criado a partir de um requerimento

GIV E-LEARNING

da OCDE ao IBGC para fomentar a governança

O subgrupo se reuniu por diferentes motivos ao

nos fundos de investimento. Como

longo de 2007: inicialmente para conhecer

desdobramento, o IBGC realizou reuniões com

alguns fornecedores e padronizar a linguagem

a Associação de Investidores no Mercado de

do grupo; após, para determinar qual curso

Capitais (AMEC) expondo quais seriam as

presencial seria escolhido como curso piloto

melhores práticas para esse setor. Os

para ser transformado em web-based. O

resultados foram apresentados na Mesa-

último objetivo foi de munir os potenciais

Redonda de Governança Corporativa, em

fornecedores de informações sobre o curso e

outubro, na cidade de Medellín, Colômbia.

requerer uma proposta concreta e
customizada ao IBGC.

GIV GOVERNANÇA CORPORATIVA EM
EMPRESAS NÃO-LISTADAS
Tendo como objetivo estabelecer um programa
de governança corporativa para empresas nãolistadas, baseada nas melhores práticas de
governança, o subgrupo foi criado no segundo
semestre. Definiu o conteúdo de um guia a ser
elaborado para orientação das melhores
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
PARECER DOS
AUDITORES
INDEPENDENTES

aspectos relevantes, a posição patrimonial e
financeira do Instituto Brasileiro de
Governança Corporativa em 31 de dezembro
de 2007 e 2006, o superávit do exercício, as
mutações de seu patrimônio social e as
origens e aplicações de seus recursos
referentes aos exercícios findos naquelas

Aos

datas, de acordo com as práticas contábeis

Membros do Conselho de Administração do

adotadas no Brasil.

Instituto Brasileiro de Governança
Corporativa

1.Examinamos os balanços patrimoniais do

4.Nossos exames foram conduzidos com o
objetivo de emitirmos parecer sobre as
demonstrações financeiras referidas no

Instituto Brasileiro de Governança Corporativa,

primeiro parágrafo, tomadas em conjunto. As

levantados em 31 de dezembro de 2007 e

demonstrações dos fluxos de caixas referentes

2006, e as respectivas demonstrações do

aos exercícios findos em 31 de dezembro de

superávit do exercício, das mutações do

2007 e 2006 apresentadas para propiciar

patrimônio social e das origens e aplicações

informações suplementares sobre a Entidade,

de recursos correspondentes aos exercícios

não são requeridas como parte integrante das

findos naquelas datas, elaborados sob a

demonstrações financeiras básicas, de acordo

responsabilidade de sua administração. Nossa

com as práticas adotadas no Brasil. As

responsabilidade é a de expressar uma opinião

demonstrações do fluxo de caixa foram

sobre essas demonstrações financeiras.

submetidas aos mesmos procedimentos de

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

auditoria descritas no segundo parágrafo e,
em nossa opinião, estão adequadamente
apresentadas, em todos os seus aspectos
relevantes, em relação às demonstrações
financeiras tomadas em conjunto.

contábil 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

São Paulo, 29 de fevereiro de 2008
ERNST & YOUNG

contábeis mais representativas adotadas pela

Auditores Independentes S.S.

administração da Entidade, bem como da

CRC-2SP015199/O-6

apresentação das demonstrações financeiras
tomadas em conjunto.

3.Em nossa opinião, as demonstrações
financeiras referidas no primeiro parágrafo

Luiz Carlos Passetti

representam adequadamente, em todos os

Contador CRC-1-SP-144343/O-3-T-SC-S-SP
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31 de dezembro de 2007 e 2006

BALANÇOS
PATRIMONIAIS

(em Reais)

2007

2006

1.158.753

729.600

Contas a receber (Nota 5)

190.505

143.780

Outras contas a receber

4.758

2.891

1.354.016

876.271

ATIVO
Circulante
Disponibilidades e valores equivalentes (Nota 4)

Total do ativo circulante
Não circulante
Realizável a longo prazo
Seguro fiança

13.505

Total do ativo não circulante

13.505

Permanente
Imobilizado (Nota 6)
Tangível
Intangível
Total do ativo não circulante
Total do ativo

311.614

91.517

22.486

5.635

334.100

110.657

1.688.116

986.928

136.940

46.128

23.279

22.816

PASSIVO
Circulante
Fornecedores
Obrigações sociais
Obrigações tributárias
Provisão de férias e de bônus
Provisão de impostos – ISS (Nota 8)

36.184

12.686

263.053

175.945

55.430

Receita futura

141.425

85.220

Total do passivo circulante

656.311

342.795

Patrimônio social

1.031.805

644.133

Total do passivo e patrimônio social

1.688.116

986.928
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DEMONSTRAÇÕES
DO SUPERÁVIT

Exercícios findos em
31 de dezembro de 2007 e 2006
(Em reais)

2007

2006

2.138.987

1.243.364

845.693

482.593

Receita Bruta
Cursos
Arrecadação de congresso (Nota 3c)

1.009.495

734.671

Patrocínios

Inscrições e anuidades de associados

210.513

625.785

Arrecadação de eventos

162.654

152.714

Total da receita bruta

4.367.342

3.239.127

Custos com cursos, eventos e congressos

(1.894.336)

(1.564.094)

Superávit bruto

2.473.006

1.675.033

Custo

(Despesas) Receitas operacionais:
Despesas administrativas

(599.467)

(292.791)

Despesas com pessoal

(1.263.480)

(1.124.371)

Aluguel e condomínio

(279.333)

(186.580)

(20.906)

(12.233)

Despesas de viagem
Reversão de provisão para contingências (Nota 8)

226.007

CPMF e outras despesas bancárias
Despesas financeiras
Receitas financeiras

(34.699)

(25.170)

(584)

(958)

113.135

79.147

(2.085.334)

(1.336.949)

Superávit operacional

387.672

338.084

Superávit do exercício

387.672

338.084

38

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

RELATÓRIO ANUAL 2007

DEMONSTRAÇÕES DAS
MUTAÇÕES DO
PATRIMÔNIO SOCIAL

Exercícios findos em
31 de dezembro de 2007 e 2006
(Em reais)

Patrimônio
social
Saldos em 31 de dezembro de 2005

Superávits
acumulados

306.049

Superávit do exercício

306.049
338.084

Incorporação pelo patrimônio social

338.084

Saldos em 31 de dezembro de 2006

644.133

Superávit do exercício
387.672

Saldos em 31 de dezembro de 2007

1.031.805

39

338.084

(338.084)
644.133
387.672

Incorporação pelo patrimônio social

Total

387.672

(387.672)
1.031.805
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Exercícios findos em
DEMONSTRAÇÕES DAS 31 de dezembro
de 2007 e 2006
ORIGENS E
APLICAÇÕES DE RECURSOS
(Em reais)

2007

2006

387.672

338.084

38.455

24.725

ORIGENS DE RECURSOS
Das atividades
Superávit do exercício
Despesas (reversões) que não afetam o capital
Circulante
Depreciação
Provisão para contingências (Nota 9)

(226.007)

Total originado das atividades

426.127

136.802

De terceiros
Redução do realizável a longo prazo

13.505

Total das origens

439.632

136.802

APLICAÇÕES DE RECURSOS
Pagamento de auto de infração

153.006

Aquisições de bens do ativo imobilizado

275.403

No realizável a longo prazo

32.565
819

Total das aplicações

275.403

186.390

Aumento (redução) do capital circulante líquido

164.229

(49.588)

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

697.705

533.476

Capital circulante líquido no início do exercício

433.476

583.064

Aumento (redução) do capital circulante líquido

164.229

(49.588)
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DEMONSTRAÇÕES DOS
FLUXOS DE CAIXA

Exercícios findos em
31 de dezembro de 2007 e 2006
(Em reais)

2007

2006

Atividades operacionais
Despesas (reversões) que não afetam o capital circulante líquido:
Contingências

(226.007)

Depreciação

38.455

24.725

Cursos realizados

2.176.815

1.264.348

Congresso anual

790.961

491.644

Recebimentos de:

Sócios – taxa de inscrição e anuidade

988.178

736.382

Patrocínios

193.980

610.075

Eventos mensais

170.683

163.033

Juros de aplicações financeiras

113.135

79.147

Pagamentos de:
Salários e encargos sociais
Professores
Outros fornecedores de serviços e contingência

(1.208.001)

(976.086)

(197.177)

(128.598)

(2.341.279)

(1.851.843)

CPMF e outras despesas bancárias

(34.699)

(25.170)

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais

691.051

161.650

(275.403)

(32.565)

Atividades de investimento
Aquisição de bens do ativo fixo
Depósitos para fiança

13.505

(819)

Caixa líquido consumido nas atividades de investimento

(261.898)

(33.384)

Aumento líquido nas disponibilidades

429.153

128.266

Disponível no início do exercício

729.600

601.334

1.158.753

729.600

Disponível no final do exercício
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS 31 de dezembro de 2007 e 2006
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
1. PERFIL INSTITUCIONAL
O Instituto Brasileiro de Governança
Corporativa é uma associação cultural de

i. desenvolver material técnico sobre
Governança Corporativa para publicações; e

j. oferecer cursos, seminários, congressos e

âmbito nacional, sem fins lucrativos, que tem

palestras aos seus associados e a terceiros

como objetivos sociais:

sobre Governança Corporativa.

a.contribuir para a otimização da Governança
Corporativa nas empresas;

b.ser no Brasil um importante fórum para
assuntos relativos à Governança Corporativa;

c. desenvolver a capacitação profissional para
que acionistas, sócios/cotistas, conselheiros,
diretores, administradores, auditores e outros,

2. BASE DE PREPARAÇÃO E
APRESENTAÇÃO DAS
DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS

adotem e aprimorem boas práticas de

As demonstrações financeiras foram elaboradas

Governança Corporativa;

com base nas práticas contábeis adotadas no

d.desenvolver competência na atividade de

Brasil, observando as diretrizes contábeis
emanadas da legislação societária aplicáveis às

Conselhos de Administração, Fiscal, Consultivo

Sociedades sem finalidade de lucro (Resolução nº

e outros, para empresas e instituições que

926 do Conselho Federal de Contabilidade – CFC)

objetivem promover um sistema de excelência
em Governança Corporativa;

e.formar profissionais qualificados para atuação

O processo de elaboração das demonstrações
financeiras envolve a utilização de estimativas
contábeis. Essas estimativas foram baseadas em

em Conselhos de Administração, Fiscal,

fatores objetivos e subjetivos, com base no

Consultivo e outros;

julgamento da administração para determinação

f. divulgar e debater idéias e conceitos sobre
Governança Corporativa;

g.promover pesquisas sobre Governança
Corporativa;

h.contribuir para que as empresas adotem como

do valor adequado a ser registrado nas
demonstrações financeiras. Itens significativos
sujeito a essas estimativas e premissas incluem a
seleção de vidas úteis do ativo imobilizado, análise
do risco de crédito para determinação da provisão
para créditos de liquidação duvidosa, assim como

diretrizes de governo a transparência, a

da análise dos demais riscos para determinação

prestação de contas (accountability) e a

de outras provisões, inclusive para contingências e

equidade, tendo em vista o sucesso e a

avaliação dos instrumentos financeiros e demais

perpetuação da própria empresa;

ativos e passivos na data do balanço.
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demonstrações financeiras devido às imprecisões

3. SUMÁRIO DAS
PRINCIPAIS PRÁTICAS
CONTÁBEIS

inerentes ao processo de estimativa. O Instituto

a. Receitas e despesas

A liquidação das transações envolvendo essas
estimativas poderá resultar em valores
significativamente divergentes dos registrados nas

revisa suas estimativas e premissas

As receitas de cursos, inscrições, anuidades e

periodicamente.

eventos e as despesas são contabilizadas com

As demonstrações financeiras e respectivas notas

base no regime de competência. Uma receita

explicativas, exceto quando indicado de outra

não é reconhecida se há uma incerteza

forma, estão apresentadas em reais.

significativa da sua realização.

Os ativos e passivos são classificados como

b.Receitas de patrocínios

circulantes quando sua realização ou liquidação é

Os valores provenientes de patrocínios são

provável que ocorra nos próximos doze meses.

registrados no momento da celebração do

Caso contrário, são demonstrados como não

contrato como receita futura em contrapartida

circulantes. Não existem ativos e passivos

a patrocínios a receber no ativo circulante. Tais

monetários denominados em moedas

receitas são apropriadas ao resultado com base

estrangeiras.

no prazo contratado pelo patrocinador,
usualmente 12 meses. Uma receita não é

Com o objetivo de propiciar informações

reconhecida se há uma incerteza significativa da

suplementares, o Instituto está, também,

sua realização.

apresentando demonstrações dos fluxos de caixa.
Essas demonstrações foram preparadas,

c. Receitas de congressos

respectivamente, de acordo com as Normas e

As receitas relacionadas a arrecadação de

Procedimentos de Contabilidade (NPC) – 20 do

congressos são provenientes do oitavo e sétimo

IBRACON - Instituto dos Auditores Independentes

Congresso Brasileiro de Governança Corporativa

do Brasil e Resolução no. 1.010 do Conselho

realizado pelo Instituto Brasileiro de Governança

Federal de Contabilidade (CFC).

Corporativa, em São Paulo, em novembro de
2007 e em novembro de 2006. Uma receita

Certos valores referentes ao balanço patrimonial

não é reconhecida se há uma incerteza

do exercício findo em 31 de dezembro de 2006

significativa da sua realização.

foram reclassificados para melhor
comparabilidade com as demonstrações
financeiras do exercício corrente.

d.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.

e. Provisão para crédito de liquidação
duvidosa
É apresentada como redução das contas a
receber e é constituída pelo valor estimado pela
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Administração para cobrir perdas previstas na
realização das contas a receber.

f. Seguro fiança
Refere-se aos valores depositados a título de
garantia de aluguéis. O saldo é revertido ao
Instituto por ocasião do encerramento dos
contratos.

g.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 6.

h.Superávit (Déficit) do exercício
O superávit (Déficit) do exercício é incorporado
(absorvido) pelo patrimônio social no
encerramento do exercício social.

i. Passivos
Reconhecidos no balanço quando o Instituto
possui uma obrigação legal ou constituída
como resultado de um evento passado, sendo
provável que um recurso econômico seja
requerido para liquidá-la. Alguns passivos
envolvem incertezas quanto ao prazo e valor,
sendo estimados na medida em que são
incorridos e registrados através de provisão. As
provisões são registradas tendo como base as
melhores estimativas do risco envolvido.

4. DISPONIBILIDADES E
VALORES EQUIVALENTES
2007
Caixa e bancos
Aplicações financeiras

2006

41.976

88.607

1.116.777

640.993

1.158.753

729.600

5. CONTAS A RECEBER
2007
Cursos e eventos a receber

2006

161.917

53.071

Patrocínios a receber

92.532

90.709

Provisão para créditos de liquidação duvidosa

(63.945)
190.504
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6. IMOBILIZADO
2007

2006

Taxa anual de
depreciação

Custo

Móveis e utensílios

10%

154.375

19.247

135.128

43.085

Computadores e periféricos

20%

104.359

50.721

53.638

42.071

30%

142.912

24.309

118.603

3.206

11.030

6.785

4.245

3.155

412.676

101.062

311.614

91.517

35.950

13.464

22.486

5.635

35.950

13.464

22.486

5.635

448.626

114.526

334.100

97.152

Depreciação
acumulada

Líquido

Líquido

Benfeitorias em
imóveis de terceiros
Outros
Tangível
Direitos de uso de softwares

20%

Intangível

7. IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES
FEDERAIS

8. PROVISÃO PARA
CONTINGÊNCIAS - IMPOSTO
SOBRE SERVIÇOS

O Instituto é uma entidade sem fins lucrativos

No ano de 2006, o IBGC trabalhou

e, portanto, goza da isenção do imposto de

intensamente no sentido de resolver as

renda e contribuição social de acordo com o

questões envolvendo o Imposto Sobre

artigo 15 da Lei 9.532/97. O Instituto goza

Serviços – ISS, sendo que os esforços

também de isenção de outros tributos federais

realizados ao longo desse exercício resultaram

tais como a COFINS e o PIS.

nos seguintes êxitos:

O Instituto está sujeito à revisão de seus livros e

Período base de 2000 e 2001

de seu estatuto social por parte das autoridades

Em dezembro de 2005, o IBGC foi autuado

fiscais em prazos prescricionais variáveis. Devido

pela fiscalização da Prefeitura Municipal de

à possibilidade de diferentes interpretações, as

São Paulo, relativamente às obrigações

autoridades fiscais, com base no seu

acessórias e ao ISS não recolhido dos anos de

entendimento das leis, poderão questionar

2000 e 2001, tendo em vista que o pedido de

aspectos de isenção aplicáveis ao Instituto. O

isenção para estes anos foi solicitado fora do

Conselho de Administração e o Comitê

prazo. Em face disso, foi constituída provisão

Executivo do Instituto monitoram e avaliam o

para contingência, cujo montante em 31 de

risco de eventuais questionamentos.

dezembro de 2005 era de R$255.814 (inclui
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atualização monetária, juros e multa).
Considerando que o IBGC não cumpriu as
exigências fiscais para a obtenção da isenção
do ISS para os anos de 2000 e 2001, uma

Municipal de São Paulo publicou a Lei nº
14.256/06, a qual revogou o artigo 61 da Lei
nº 6.989/66, que fundamentava a isenção
aplicável às associações culturais.

eventual defesa na esfera judicial para o não

Assim, com base nessa nova Lei, as

pagamento dos autos de infração poderia não

associações culturais também passarão a ter

resultar em êxito para o Instituto. Assim, o

que recolher o ISS sobre as receitas originárias

Conselho de Administração do IBGC decidiu

de cursos, eventos e congressos, o que

por efetuar o pagamento da referida

anteriormente não era requerido.

autuação, aproveitando o benefício concedido
pela Prefeitura Municipal de São Paulo para a
quitação de débitos municipais até 30 de
junho de 2006, com redução de multa e juros.
Em junho de 2006, foi efetuado o pagamento
integral dos autos de infração, no montante
de R$153.006, o que resultou numa reversão
de provisão para contingência de R$102.808.

Nesse sentido, o Conselho de Administração e
o Comitê Executivo do IBGC decidiram, com a
orientação do Comitê de Auditoria, proceder
ao recolhimento do ISS a partir de 2007.
Contudo, com o atraso na entrega do
Cadastro de Contribuinte Mobiliário pela
prefeitura de São Paulo, o IBGC somente
conseguiu recolher o ISS em agosto de 2007.

Período base de 2002 e 2003

Nesse sentido, o Conselho de Administração e

Em janeiro de 2005, a Prefeitura Municipal de

o Comitê Executivo do IBGC decidiram, com a

São Paulo deferiu pedido de reconsideração de

orientação do Comitê de Auditoria, registrar o

despacho, reconhecendo a isenção do ISS

ISS do período de janeiro a julho de 2007

para os anos de 2002 e 2003, tendo

com juros e multa no valor total de R$55.430.

considerado o Instituto como uma entidade
sem cunho empresarial.
Período base de 2004 a 2006
Em novembro de 2006, a Prefeitura Municipal
de São Paulo deferiu os pedidos de isenção

9. INSTRUMENTOS
FINANCEIROS

para os anos de 2004, 2005 e 2006, tendo
considerado o IBGC como associação cultural,

O Instituto participa de operações envolvendo

o que resulta na não-incidência de ISS sobre

instrumentos financeiros (aplicações financeiras)

as operações do Instituto nesses anos.

com o objetivo de aplicar seus recursos
financeiros disponíveis ou financiar suas

Nesse sentido, em 2006 foi revertida a parte
remanescente da provisão para contingência

atividades, bem como de reduzir a exposição a
riscos de mercado, moeda e taxas de juros.

constituída em anos anteriores, no montante
de R$123.199.

A administração desses riscos é efetuada
por meio da definição de estratégia de operação

Período base de 2007 - ISS

e do estabelecimento de

Em 30 de dezembro de 2006, a Prefeitura

sistemas de controles internos.
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O valor contábil dos instrumentos financeiros
registrados em contas patrimoniais em 31 de
dezembro de 2007 e 2006 equivale,
aproximadamente, ao valor de mercado.

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

10. SEGUROS
CONTRATADOS
(NÃO AUDITADA)
O Instituto tem por política manter cobertura de
seguros no montante adequado aos possíveis

suas atividades. Nas reuniões com os
membros do Comitê Executivo e os advogados
foram avaliados todos os riscos envolvidos nas
atividades do IBGC, tendo sido estes discutidos
também com os auditores independentes
do Instituto.

riscos com sinistros de seu imóvel, com base na

Os trabalhos dos auditores independentes foram

avaliação dos seus consultores de seguros.

acompanhados ao longo de todo o período de
sua execução, certificada a condição de amplo e
irrestrito acesso aos dados e informações do

11. ALTERAÇÕES NA
PREPARAÇÃO E
DIVULGAÇÃO DAS
DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS

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

Em 28 de dezembro de 2007 foi sancionada a

trabalhos realizados pelos auditores

Lei nº 11.638 que altera e revoga alguns

independentes, assim como seu respectivo

dispositivos da Lei nº 6.404, de 15 de

parecer, entendemos que as demonstrações

dezembro de 1976 e da Lei nº 6.385 de 07 de

financeiras em 31 de dezembro de 2007

dezembro de 1976. Os requerimentos desta

apresentam adequadamente a posição

nova Lei não se aplicam ao Instituto Brasileiro

financeira e patrimonial do Instituto Brasileiro de

de Governança Corporativa.

Governança Corporativa em relação às práticas
contábeis adotadas no Brasil, e recomendamos
que as mesmas sejam aprovadas pelo Conselho
de Administração.
São Paulo, 29 de fevereiro de 2008.
Celso Clemente Giacometti - coordenador
Fernando Mitri
Francisco Gros
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INFORMAÇÕES
INSTITUCIONAIS
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:
Presidente:

Conselheiros:

JOSÉ GUIMARÃES MONFORTE

CELSO GIACOMETTI

Vice-Presidente:
GILBERTO MIFANO

ELIANE LUSTOSA
FERNANDO MITRI
FRANCISCO GROS

Vice-Presidente:

JOÃO PINHEIRO NOGUEIRA BATISTA

MAURO RODRIGUES DA CUNHA

RONALDO CAMARGO VEIRANO

COMITÊ EXECUTIVO:
Coordenadores:

EDIMAR FACCO

ELIANE LUSTOS

RICARDO VEIRANO

SECRETÁRIA GERAL:
HELOISA BELOTTI BEDICKS

COMITÊS:

COMUNICAÇÃO:

ANGELA DONAGGIO

MAÍRA SARDÃO

CENTRO DE CONHECIMENTO:
CARLOS EDUARDO LESSA BRANDÃO

PESQUISAS:

CAPACITAÇÃO:

ALEXANDRE DI MICELI DA SILVEIRA*

CRISTINE ZANAROTTI PRESTES ROSA

RICARDO PEREIRA CÂMARA LEAL*

FERNANDA SUZANA OLIVEIRA PUREZA

LUIZ FERNANDO DALLA MARTHA
*Pesquisadores-Sênior:

LOGÍSTICA E COMERCIAL:
VERA MARQUES

ASSOCIAÇÕES E LOGÍSTICA:

CONTABILIDADE E FINANÇAS:

JANAÍNA CAVALCANTI

FÁBIO PROENÇA

VILMA PIRES

ROSANA RODRIGUES PEREIRA

RECEPÇÃO:
KEYLLA CRYSTYANE DOS SANTOS LIMA
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CAPÍTULOS
CAPÍTULO PARANÁ:
Coordenador Geral:

Secretaria:

MÁRCIO KAISER

MARIA DE LOURDES CHARELLO

Coordenadores:

TÂNIA GÓES

CARLOS ALEXANDRE PERES
FERNANDO MITRI
MARCELO BERTOLDI

CAPÍTULO RIO:
Coordenador Geral:

Coordenadores:

JOSÉ LUIZ DE SOUZA MOTTA

MAURÍCIO ROCHA NEVES
NÉLIO HENRIQUES LIMA

CAPÍTULO SUL:
Coordenador Geral:

Secretaria:

JOÃO VERNER JUENEMANN

ANDRÉIA PEREIRA

Coordenadores:
DORIS WILHELM
FÁBIO ARAÚJO DOS SANTOS FILHO
JAIRO GUDIS
ROBERTO LAMB

COMITÊS DO CONSELHO
COMITÊ DE ADMISSÃO

COMITÊ DE AUDITORIA

Coordenador:

Coordenador:

GILBERTO MIFANO

CELSO GIACOMETTI

JOÃO PINHEIRO NOGUEIRA BATISTA

FERNANDO MITRI

RONALDO CAMARGO VEIRANO

FRANCISCO GROS
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COMITÊS
HELOISA BELOTTI BEDICKS E
CARLOS EDUARDO LESSA BRANDÃO
ASSESSORAM E PARTICIPAM DE TODOS
OS COMITÊS. VERA MARQUES INTEGRA
O COMITÊ DO CONGRESSO.
EM ESPECIAL, O GESE É ASSESSORADO
POR CRISTINE ZANAROTTI PRESTES
ROSA; O COMITÊ DO PRÊMIO DE
GOVERNANÇA, POR LUIZ FERNANDO
DALLA MARTHA; E O COMITÊ DE
COMUNICAÇÃO E O GRUPO PORTAL
DE GOVERNANÇA, POR MAÍRA
SARDÃO. TODOS OS OUTROS
COMITÊS RECEBEM A ASSESSORIA DE
ANGELA DONAGGIO.

COMITÊS DE ASSOCIADOS
COMITÊ DE CAPACITAÇÃO
Coordenador:
LEONARDO VIEGAS
ALBERTO EMMANUEL WHITAKER

LÉLIO LAURETTI

ARMANDO MATIOLLI FILHO

LUIZ ALBERTO DE LUCA

ARTUR NEVES

RICHARD DOERN

CARLOS ALBERTO ERCOLIN
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COMITÊ DE COMUNICAÇÃO
Coordenador:
JOSÉ AUGUSTO PINTO MOREIRA
ACHILLES CLEMENT

LUIZ FERNANDO PAIVA

ANDRÉ CHAVES

MÁRCIO KAISER

ANNA MARIA GOUVEA GUIMARÃES

MÁRCIO MARTINELLI

ANTÔNIO CARLOS SILVA RIBEIRO

MARCOS ROBERTO SALLA

BERND RIEGER

MARIA CECÍLIA ROSSI

BORIS POLUHOFF

NELSON YOSHIDA

CÉLIO LEME

PAULO VANCA

EDUARDO KAMEI YUKISAKI

RAUL RANAURO JANALES JR.

EDUARDO LEMOS

ROBERTO GRAD

ELISABETH KFURI SIMÃO

SÉRGIO MENDONÇA

FLOREAL RODRIGUES ROSA

TELMA TIBÉRIO GOUVEIA

FRANCISCO I. ROPERO RAMIREZ

VALTER FARIA

JOÃO VERNER JUENEMANN

VANIA BUENO

JOSINO GARCIA
LETÍCIA MEDEIROS DA SILVA

COMITÊ DO CONGRESSO
Coordenadora:
SANDRA GUERRA
ALOÍSIO MACÁRIO

JOÃO LAUDO DE CAMARGO

ANDRÉA PEREIRA

JOSÉ LUIZ OSÓRIO

ELIANE LUSTOSA

MAURO RODRIGUES DA CUNHA

ELVIO LUPO

WANG HORNG

CLARISSA LINS

RICARDO PEREIRA CÂMARA LEAL

GUILHERME DALE
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COMITÊ DE FINANÇAS, CONTABILIDADE & MERCADO DE CAPITAIS
Coordenador:
JOÃO VERNER JUENEMANN
ALBERTO EMMANUEL WHITAKER

JOSÉ JALORETTO

ANDERS PETTERSSON

JOSINO FONSECA

BORIS POLUHOFF

LÍSIAS GUIMARÃES ALCÂNTARA

CELSO GIACOMETTI

LUIZ A. CASTRO FALLEIROS

CHARLES HOLLAND

MARINA GIANNINI

DEMÉTRIO DE SOUZA

MARINO BRUGNOLO

DILMA EGUCHI

OSCAR MALVESSI

EDIMAR FACCO

PAULO EVARISTO CARVALHINHA

FRANCISCO D'ORTO NETO

RENNÉ MAX SCHIFFER

FRANCISCO F. SANZ ESTEBAN

RICARDO GUIMARÃES

HENRI UBERSFELD

ROBERTO FALDINI

JOÃO GOMES ANTUNES

ROBERTO LAMB

JOSÉ ANTÔNIO RAMOS

SHEILA SILVA

JOSÉ C. GUIOTTI
OBS: Participam também do Comitê de Finanças todos os membros do Sub-comitê Conselho Fiscal x Comitê de Auditoria.

SUB-COMITÊ CONSELHO FISCAL X COMITÊ DE AUDITORIA
Coordenador:
JOÃO VERNER JUENEMANN
ALBERTO EMMANUEL WHITAKER

FRANCISCO S. M. CESPEDE

ALBERTO MESSANO COLUCCI

IVAN M. CLARK

ANASTACIO U. FERNANDES

JOSÉ ANTONIO RAMOS

ANTONIO COCURULLO

JOSÉ GILBERTO JALORETTO

EDIMAR FACCO

JOSINO DE ALMEIDA FONSECA

CHARLES BARNSLEY HOLLAND

MAURO GONÇALVES MARQUES

FLAVIO STAMM

MERCEDES STINCO

FRANCISCO D'ORTO NETO

PEDRO ANGELI VILLANI
ROBERTO LAMB
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SUB-COMITÊ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS CORPORATIVOS
EDUARDA LA ROCQUE
ANDRÉ MACIEIRA

LEILA KOBASHIKAWA

ANTONIO COCURULLO

LUCIA HAUPTMAN

ANTÔNIO GOMES MOURA

LÚCIO CARLOS DE PINHO FILHO

ANTÔNIO LAPORTA

LUIZ LOBO

CAMILA NOGUEIRA

MARCELO CENTEIO

CARLOS ANTONIO ROCCA

MERCEDES STINCO

CARLOS SÁ

NELSON RIBEIRO

CÉSAR MORALES

NILMAR FOLETTO

DEMÉTRIO SOUZA

PAULO A. BARALDI

DÊNIS DOS SANTOS MORAIS

PAULO AYRES

DONALD MC DARBY

PAULO CONTE VASCONCELLOS

EDUARDO DE VASCONCELLOS

PAULO OLYMPIO LAITANO

EDUARDO LINS CARVALHO

PAULO R. WELZEL

ELIZABETH RUDGE

RICARDO KAYAT

FÁBIO BALDEZ

ROBERTO CINTRA LEITE

GUSTAVO RAPOSO

ROBERTO LAMB

HELANO SOUZA

SIDNEY ITO

IVES PEREIRA MÜLLER

SILVIO VALDRIGUI

JOÃO LUCAS

VALÉRIO DA SILVA RAMOS

JORGE LUIZ C. BRANDAO

VALMIR FERNANDES

JOSÉ LUIZ MOTTA
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COMITÊ GESTOR DAS CARTAS DIRETRIZES
Coordenador:
MAURO RODRIGUES DA CUNHA
ALBERTO EMMANUEL WHITAKER

LUIZ LEONARDO CANTIDIANO

ALVARO ANTONIO CARDOSO DE SOUZA

LUIZ SPINOLA

ANA MARIA ELORRIETA

MÁRCIO KAISER

ANDRÉ COUTINHO

MÁRIO ENGLER PINTO JÚNIOR

EDUARDA LA ROCQUE

NILSON LAUTENSCHLEGER JÚNIOR

EDUARDO LYSIAS ABRAÃO

NORMA PARENTE

EMERSON KAPAZ

OSCAR DE PAULA BERNARDES NETO

IÊDA APARECIDA PATRÍCIO NOVAIS

PAULO F. CAMPOS SALLES DE TOLEDO

JOÃO LAUDO DE CAMARGO

PEDRO H. RUDGE

JORGE ARNALDO MALUF FILHO

RICHARD BLANCHET

JOSÉ AUGUSTO P. MOREIRA

THELMA DE MESQUITA GARCIA E SOUZA

LUIZ DE FIGUEIREDO FORBES

WANG JIANG HORNG
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COMITÊ GESTOR DO PRÊMIO
Coordenador:
DIDIER KLOTZ
ALEXANDRE DI MICELI SILVEIRA

JOSÉ GUIMARÃES MONFORTE

ELIANE LUSTOSA

RICARDO PEREIRA CÂMARA LEAL

GUNTER EBERHARDT

WANG HORNG

BANCA EXAMINADORA
PRÊMIO DE MONOGRAFIAS:
Coordenador:
JOÃO BATISTA FRAGA – BOVESPA
ALEXANDRE DI MICELI – FEA-USP / IBGC

JOSÉ PASCHOAL ROSSETTI – F. DOM CABRAL

ANDRÉ CARVALHAL – COPPEAD-UFRJ

RICHARD SAITO – FGV-SP / IBGC

GUSTAVO MARINI – TURIM INVEST. / IBGC

ROBERTO LAMB – UFRGS / IBGC

BANCA EXAMINADORA
PRÊMIO DE JORNALISMO:
Coordenador:
CARLOS EDUARDO LESSA BRANDÃO – IBGC
ISABELLA SABOYA – INVESTIDOR

NELSON BLECHER – ÉPOCA NEGÓCIOS

PROFISSIONAL

SIDNEI BASILE – ED. ABRIL

IZALCO SARDENBERG – BOVESPA
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COMITÊ JURÍDICO
Coordenador:
PAULO F. CAMPOS SALLES DE TOLEDO
Coordenadores interinos:
EDUARDO BERLENDIS

MARCELO MARCO BERTOLDI

NILSON LAUTENSCHLEGER JR.

MARINA MEIRELLES GIANNINI

ALINE DE MENEZES SANTOS

NILTON SERSON

ANTONIO LUIZ S. CARVALHO

PATRÍCIA PELLINI

INGRID T.S. R. DE MENDONÇA

PEDRO FREITAS

JOSÉ ANTONIO RAMOS

RICHARD BLANCHET

JOSÉ CLÁUDIO SECURATO

RODOLFO DE LARA CAMPOS

LIONEL ZACLIS

RODRIGO F. PIMENTA DA CUNHA

LUIZ ALMEIDA SANTOS

VALERIA K. SCHRAMM

COMITÊ REDATOR DO CÓDIGO DE CONDUTA
Coordenador:
LÉLIO LAURETTI
ALBERTO EMMANUEL WHITAKER

ROBERTA NIOAC PRADO

CELSO GIACOMETTI

COMITÊ DE REFORMA DO ESTATUTO DO IBGC
Coordenador:
RONALDO CAMARGO VEIRANO
ANTONIO LUIZ SAMPAIO CARVALHO

LUIGI GIAVINA

BENGT HALLQVIST

MAURO RODRIGUES DA CUNHA

EDUARDO BERLENDIS

NILSON LAUTENSCHLEGER

GUSTAVO MORAES

PAULO F. CAMPOS SALLES DE TOLEDO

LÉLIO LAURETTI

RICARDO VEIRANO

LEONARDO VIEGAS
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COMITÊ DE REVISÃO DO CÓDIGO DE MELHORES PRÁTICAS
Coordenadora:
ELIANE LUSTOSA
ALINE MENEZES

JOÃO GUIMARÃES MONFORTE

ALEXANDRE DI MICELI DA SILVEIRA

JOSÉ LUIZ MOTTA

ANA MARIA ELORRIETA

LÉLIO LAURETTI

ANA MARIA GUIMARAES

LEONARDO VIEGAS

BENGT HALLQVIST

MAURO RODRIGUES DA CUNHA

CELSO GIACOMETTI

PAULO F. CAMPOS SALLES DE TOLEDO

CLARISSA LINS

PAULO VILLARES

CHRISTIANO SOUZA

PEDRO RUDGE

EDIMAR FACCO

REGINA NUNES

FÁBIO SPINA

RICARDO PEREIRA CÂMARA LEAL

FERNANDO ALVES

RONALDO CAMARGO VEIRANO

FERNANDO CARNEIRO

WANG HORNG

JOÃO VERNER JUENEMANN

GRUPO DE ESTUDOS DE SUSTENTABILIDADE PARA AS EMPRESAS (GESE)
Coordenador:
HOMERO SANTOS
Membros:
ÁLVARO PUREZA

MARINA SCHURR

ANTÔNIO CARLOS LOPES SIMAS

PAULO BELOTTI

ARON BELINKY

PAULO CONTE VASCONCELLOS

CIBELE SALVIATTO

PAULO VANCA

CHRISTINA CARVALHO PINTO

PATRÍCIA SOGAYAR

CLARISSA LINS

RICARDO PINTO NOGUEIRA

CLÁUDIO P. MACHADO FILHO

ROBERTO GONZALEZ

DIVA DA PAZ VIEIRA

ROGÉRIO GOLLO

ELISABETH BARLIERI LERNER

ROGÉRIO MARQUES

FÁBIO FELDMANN

SANDRA GUERRA

FERNANDO FOZ MACEDO

SIMONE DE CARVALHO SOARES

GIOVANNI BARONTINI

TARCILA REIS URSINI

LEONARDO VIEGAS
LUCIANA BRENNER
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GRUPO DE IMPLEMENTAÇÃO DA VISÃO (GIV/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO)
Coordenador:
CELSO GIACOMETTI
ALBERTO EMMANUEL WHITAKER

JOSÉ AUGUSTO PINTO MOREIRA

ANA CRISTINA C. BRANCO

LICÍNIO MOREIRA

ANTÔNIO COLÓ

MÁRIO PROBST

BENGT HALLQVIST

MAURO CUNHA

CLÁUDIO P. MACHADO FILHO

PAULO CONTE VASCONCELLOS

EDUARDO GUSSO

PAULO VILLARES

FERNANDO ALVES

PÉRSIO DE LUCA

FRANCISCO LOSCHIAVO

RICHARD BLANCHET

GILBERTO MIFANO

ROBERTO FALDINI

JOÃO BATISTA FRAGA

SUBGRUPO GIV GOVERNANÇA CORPORATIVA NO 3° SETOR
Coordenador:
CLÁUDIO P. MACHADO FILHO
ALBERTO EMMANUEL WHITAKER

EWALDO RUSSO

ARON BELINKY

MONICA RENNÓ

CARLOS EDUARDO LESSA BRANDÃO

MEIRE FERREIRA

CELSO GIACOMETTI

ROSA MARIA FISCHER

SUBGRUPO GIV DE ACOMPANHAMENTO LEGISLATIVO
Coordenador:
RICHARD BLANCHET
EDUARDO BERLENDIS

PATRÍCIA PELLINI

LUIZ HENRIQUE SIQUEIRA

ROBERTO DUARTE

SUBGRUPO GIV CERTIFICAÇÃO DE CONSELHEIROS
Coordenador:
ALBERTO EMMANUE WHITAKER
ALOÍSIO MACÁRIO

MARCELO CENTEIO

ANA CRISTINA C. BRANCO

MURILO SAMPAIO

HAROLDO LEVY

NEUSA MARIA BASTOS SANTOS

LEONARDO VIEGAS

PAULO EVARISTO CARVALHINHA

JOÃO ABBATEPAOLO

ROBERTA PRADO

JOSÉ LUIZ MOTTA

SIDNEY ITO
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SUBGRUPO GIV E-LEARNING
Coordenador:
PÉRSIO DE LUCA
ALBERTO EMMANUEL WHITAKER

LEONARDO VIEGAS

CELSO GIACOMETTI

LICÍNIO MOREIRA

JAIRO AIDAR

MARINO BRUGNOLO

JOSÉ LUIZ MOTTA

MARCELO CENTEIO

SUBGRUPO GIV GOVERNANÇA CORPORATIVA EM EMPRESAS NÃO-LISTADAS
Coordenador:
JOÃO BATISTA FRAGA
ALÉXIS NOVELLINO

LUIS ROGÉRIO SAWAYA

ANA CRISTINA C. BRANCO

JOÃO MANUEL DIAS DA SILVA

ANÍBAL SAMPAIO XAVIER DE OLIVEIRA

JOSINO FONSECA

BENGT HALLQVIST

JOSÉ ESTEVAM DE ALMEIDA PRADO

CELSO GIACOMETTI

PAULO BIANCHI

CIBELE SALVIATO

RICARDO GUIMARÃES

CLÁUDIO SANTOS

ROBERTA NIOAC PRADO

DOMINGOS LAUDÍSIO

ROBERTO FALDINI

FELIPE MARANGONI

NEUSA MARIA BASTOS SANTOS

LICÍNIO MOREIRA

GRUPO PORTAL DE GOVERNANÇA
Coordenador:
EZEQUIEL TAVARES
ALOÍSIO MACÁRIO

FERNANDO VENEGA

ADRIANO SALVI

GISÉLIA DA SILVA

ANDERSON REIS LOPES

RODRIGO NOGUEIRA MENDES

CLÁUDIA PRIMO

VIRGÍLIO AGUIAR

FERNANDO MESQUITA

MARIANA TEIXEIRA
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GRUPO PROJETO OCDE GOVERNANÇA CORPORATIVA PARA INVESTIDORES

Grupo de Coordenação:
IBGC
MAURO CUNHA
ISABELLA SABOYA
JOSÉ LUIZ OSÓRIO
RENATO CHAVES
RICARDO MALAVAZI
AMEC
MARCOS DUARTE
HENRIQUE ÁLVARES
WALTER OLIVEIRA MENDES FILHO
EDISON GARCIA
LUCILA PRAZERES DA SILVA
ANBID
LUIZ KAUFMAN
JOSÉ BRAZUNA

EQUIPE TÉCNICA E DE ASSESSORAMENTO:
ALEXANDRE DI MICELI – IBGC
ANGELA DONAGGIO – IBGC
ANTHONNY DIAS DOS SANTOS – AMEC
AUGUSTO LANGE – AMEC
EDUARDO FAVRIN – AMEC
FERNANDO TENDOLINI – AMEC
RAFAEL RODRIGUES – AMEC
RAFAEL SALES – AMEC
RODRIGO SANCOVSKY – AMEC
WALTER ALBERTONI – AMEC
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FIEP/Unindus
Grupo Positivo
IBRI
ICTS Global
Instituto Ethos
Investidor Institucional
JHSF
KPMG
Light
Loeser e Portela Advogados
MECA
Mellon Brascan
MESA Corporate Governance
NASDAQ
Natura
Nossa Caixa
Nova Gestão de Frotas
O Boticário
Orbis
Petros
Pinheiro Neto Advogados
PricewaterhouseCoopers
Pragma
Promon
Protiviti – Independent Risk Consulting
Review
Revista Capital Aberto
Revista RI
Risk at Risk
RiskControl
Sabesp
Saint Paul Institute
Secretaria de Saneamento e Energia
SERPRO
SpencerStuart
Suzano
Terco Grant Thornton
The Bank of New York Mellon
The Key
Unibanco
Valor Econômico
Veirano Advogados

É COM JUSTIFICADO ORGULHO QUE O
IBGC REGISTRA AGRADECIMENTOS AOS
SEUS ASSOCIADOS PELA CONFIANÇA E
EMPENHO, AO SEU QUADRO DE
COLABORADORES E PROFESSORES PELO
TRABALHO DEDICADO, AO MUNDO
EMPRESARIAL E AO MERCADO DE
CAPITAIS PELO RECONHECIMENTO E A
TODOS QUE, DIRETA OU
INDIRETAMENTE, CONTRIBUÍRAM PARA
O ÊXITO DO TRABALHO. NA
CONVICÇÃO DE QUE EM 2008
CONTINUAREMOS JUNTOS A
CONSTRUIR ALIANÇAS SÓLIDAS, AMPLIAR
HORIZONTES E CONSOLIDAR
CONQUISTAS, DEDICAMOS
AGRADECIMENTO ESPECIAL A:
ABN AMRO
ABRAPP
ABRASCA
Acionista.com.br
AMCHAM/RS
APIMEC
Banco do Brasil
Banco Itaú
BDO Trevisan
Bocater, Camargo, Costa e
Silva Advogados Associados
Banrisul
BOVESPA
Bradesco
Brasil Telecom
CCR
CIPE – Center of International Private Enterprise
CPFL
CTI – Corporate Transitions International
Deloitte Touche Tohmatsu
Editora Segmento
Energias do Brasil
Fabio Feldmann Consultores
FGVces – Centro de Estudos em Sustentabilidade
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