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Mensagem do Presidente

1.

mensagem
do presidente

Um ano para ser lembrado
Podem falar da crise, dos escândalos, da quebradeira e dos salvamentos. Podem falar de
monetaristas e de keynesianos, de neoliberais e de estatistas, mas, por mais palpáveis que
sejam as consequências do atual momento econômico, nada é tão importante quanto as
lições tiradas disso tudo.
2008 foi o ano em que aprendemos mais sobre nós mesmos. Nossas premissas foram
questionadas, nossos planos, revistos. Saímos da ‘zona de segurança’ e contemplamos
uma incerteza que sempre rondou a raça humana e que, curiosamente, havia sumido do
horizonte na euforia dos últimos anos.
No meio de todo esse turbilhão, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC),
mais uma vez, colocou-se como uma instituição atemporal. Cada evento, cada curso, cada
debate reiterava o valor do Instituto como ponto de encontro de pessoas interessadas
e comprometidas com a sustentabilidade das organizações. Independente do desafio
pessoal de cada um de nossos associados, a presença nos eventos do IBGC permaneceu
elevada – e crescente. Não há sinal mais evidente disso do que termos atraído mais de
500 pessoas para nosso congresso anual em dezembro – exatamente no momento
mais delicado das empresas e dos mercados mundiais. Em outras palavras, os agentes
econômicos continuam enxergando a importância de se pensar e discutir as bases de suas
organizações, suas estruturas de incentivo e sua produtividade – enfim, sua governança
corporativa –, mesmo quando as urgências do curto prazo parecem dominar a agenda.
Trata-se de um fato auspicioso. E também um fato que aumenta mais ainda a
responsabilidade e o papel do Instituto dentro da sociedade brasileira.
No início do ano, o IBGC se propôs a dar continuidade à implementação da visão
estratégica. Avançamos para atingir muitos destes objetivos, tais como a certificação de
conselheiros, o programa de Educação Continuada, o novo banco de conselheiros, assim
como as publicações lançadas ao longo de 2008.
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Também nos propusemos a focar na comunicação com os associados e
implementamos uma série de inovações na área. Alçada a prioridade,
a comunicação externa, assim como a interna, demonstra seu caráter
fundamental na atuação do IBGC com a sociedade brasileira.
Esse relacionamento, em especial com os associados, foi aprimorado.
Aumentamos a transparência sobre as atividades do Conselho de
Administração – já publicávamos nossas atas integralmente, mas agora
damos destaques às decisões no IBGC em Foco, nosso impresso trimestral.
O aperfeiçoamento chegou à nossa Assembleia Geral. Criamos o Comitê
de Governança e Indicação que, juntamente com o processo de avaliação
dos conselheiros, deverá auxiliar os associados durante o processo eleitoral.
Também aprimoramos a atuação dos comitês e dos capítulos, como pode
ser acompanhado neste relatório anual.
Talvez a mudança mais importante tenha sido a reestruturação do nosso
corpo executivo. Além de ampliarmos a equipe do IBGC, com a contratação de
profissionais seniores, alteramos a política de remuneração para torná-la mais competitiva com
práticas de mercado e estamos finalizando a reestruturação da remuneração variável. Apesar
dos maiores custos da nossa estrutura, conseguimos manter as linhas gerais do orçamento
traçado no início do ano e, ao mesmo tempo, melhorar a capacidade da nossa equipe em
atender aos associados e comitês.
As mudanças e o dinamismo destes tempos também impactaram a atuação do Instituto.
O IBGC fez grandes esforços para atuar de maneira mais dinâmica em momentos
importantes do debate de Governança. O Instituto deseja contribuir com sua visão sobre
as melhores práticas de forma tempestiva, mas evitando tomar partido em discussões
em andamento quando as informações ainda não estão plenamente disponíveis. Isto nos
leva, em companhia da sociedade, a repensar nossa forma de atuar, nossa gestão e nossa
própria governança.
Nem Friedman nem Keynes. O grande profeta da nossa época é Schumpeter. O capitalismo
destrói e cria. Cabe aos seus agentes absorver as lições tão abundantes neste momento
especial e empregá-las para, mais uma vez, aprimorar a construção da nossa sociedade
e das nossas organizações. E nessa destruição criadora, pensar Governança e adotar as
melhores práticas ganha ainda mais importância. O IBGC está pronto para o desafio que
se põe à nossa frente e conclama os associados e demais interessados a utilizar nossos
recursos e a enriquecer a discussão da nossa agenda temática de 2009: “Governança em
Tempos de Crise – Repensando o Papel dos Conselhos”.
Em nome do Conselho de Administração, agradeço a todos os colaboradores, associados,
patrocinadores e amigos do IBGC pela satisfação de fazer parte desta bela organização,
que sem dúvida terá ainda mais brilho nos próximos anos.

Mauro Rodrigues da Cunha
Presidente do Conselho de Administração
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2.

propósito e valores

Fundado em 27 de novembro de 1995, o Instituto Brasileiro de Governança
Corporativa (IBGC) é uma entidade sem fins lucrativos de atuação nacional, que
promove cursos, palestras, fóruns de debates e congresso, entre outras atividades
direcionadas à temática Governança Corporativa.
Com sede em São Paulo, o Instituto é formado também pelos Capítulos Paraná,
Rio e Sul (abrange os Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul), cujas
ações são viabilizadas pela intensa participação de seus associados, além da
atuação da gestão e do Conselho de Administração.
Anualmente o Conselho define a agenda temática para, assim, dar início a um
cronograma de atividades de apresentação e/ou discussão de determinados
aspectos do tema, no formato de palestras e fóruns de debates. E, ao final de
cada exercício, para convergir e aprofundar o debate promovido ao longo do ano,
realiza um evento de dois dias: o Congresso Anual.
Outra atividade de destaque promovida pelo IBGC desde sua fundação são os
cursos, atualmente divididos nas modalidades abertos, fechados e Educação
Continuada, inaugurada em 2008.
Como resultado de sua intensa programação, o Instituto produz, além dos
documentos das séries e dos livros, publicações periódicas sobre o tema, como o
IBGC em Foco e o Boletim Informativo. São ações integradas que visam atingir o
propósito do IBGC.
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Propósito
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.

Valores
O IBGC é inspirado pelos seguintes valores:
•P
 roativismo: comprometimento com a capacitação de agentes e com o
desenvolvimento e a disseminação das melhores práticas.
• Diversidade: valorização e incentivo à multiplicidade de ideias e opiniões.
• I ndependência: 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;
Equidade: respeito pelos direitos de todas as partes interessadas;
 restação de Contas (accountability): responsabilidade integral pelos atos
P
praticados no exercício dos mandatos;
 esponsabilidade Corporativa: zelar pela perenidade das organizações,
R
incorporando considerações de ordem social e ambiental em longo prazo
na definição dos negócios e operações (sustentabilidade empresarial).

Relatório Anual 2008
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Atuação em 2008

Permeado por mudanças e novos cenários, o ano de 2008 revelou-se um desafio
positivo ao IBGC ao trazer para o debate questionamentos e diferentes perspectivas
da temática Governança Corporativa.
No centro da discussão, o Instituto elegeu, no exercício anterior, o tema Propriedade
em Evolução: Novas Formas de Controle Societário, para apresentar e aprofundar
questões importantes da recém-vivida realidade e a interação com os diferentes
públicos envolvidos. E, em especial, para debater as lições aprendidas em 2008, o
nono Congresso Anual do Instituto reservou um painel para o tema.
Entre palestras, fóruns, seminários e cursos, o IBGC trouxe inovações à
sua grade, com destaque para o desenvolvimento e implantação da nova
modalidade de cursos em São Paulo, a Educação Continuada em Governança
Corporativa, inaugurada no segundo semestre com dois novos cursos. Além
de realizar uma edição extra do Curso para Conselheiros de Administração, a
terceira no ano, em São Paulo.
Diante da urgência e da atualidade do debate, a formação transpôs as barreiras
nacionais e o IBGC, por meio do Comitê de Capacitação, promoveu a viagem de
estudos Jornada Técnica Washington DC. Assim como foi anfitrião para a delegação
de moçambicanos do Instituto de Gestão das Participações do Estado (IGEPE),
selando acordo para o intercâmbio de informações sobre Governança Corporativa.
As parcerias, em 2008, mostraram sua força ao viabilizar também a promoção de
debates e mesa-redonda, como os ocorridos, respectivamente, no Rio de Janeiro
e São Paulo, a organização, em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas
Contábeis, Atuariais e Financeiras (FIPECAPI), de MBA em Governança e o projeto
para a elaboração de manual das melhores práticas para institutos e fundações
corporativas, em parceira com o Grupo de Institutos, Fundações e Empresas
(GIFE). A ampliação do público envolvido deu-se ainda na intenção de se trabalhar
o tema com as empresas do Terceiro Setor.
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“Brazil is leading corporate governance in BRIC countries, because of
IBGC, Novo Mercado, and training programs in corporate governance”
Chris Pierce, chief executive officer Global Governance Services

Em paralelo, os comitês de associados ao IBGC intensificaram e ampliaram os
debates e dois deles culminaram com a produção e a consequente publicação
dos cadernos: Modelo de Regimento Interno do Conselho de Administração e
Guia de Orientação para Implementação do Portal de Governança Corporativa.
Somada às publicações do Instituto, foi lançada a nova série Estudos de Casos,
com a produção dos três primeiros volumes: Visão Evolutiva do Modelo
de Gestão de Riscos, Gestão Integrada de Riscos e Gestão de Riscos como
Instrumento para a Tomada de Decisão. Lançado também durante o Congresso
Anual, o mais novo livro trouxe como tema central o da agenda temática:
Estrutura de Controles Societários.
Iniciativa começada no exercício anterior, a primeira Carta Diretriz teve seu
lançamento ocorrido no primeiro semestre em três capitais brasileiras, São Paulo,
Rio de Janeiro e Brasília. Importante meio de divulgar os posicionamentos do
Instituto, o primeiro parecer teve como tema Independência dos Conselheiros de
Administração – Melhores Práticas e o Artigo 118 da Lei das Sociedades Anônimas.
Em continuidade à intenção de aperfeiçoar sua própria governança, o IBGC criou
novos comitês de associados, dentre os quais dois centrados na atuação interna,
como o Comitê de Governança e Indicação e o de Conduta.
O aprimoramento pode ser observado também na continuidade do mapeamento
de processos internos e na reestruturação organizacional. Não restrito às atividades
do Instituto, o empenho nas melhores práticas chegou ao próprio Relatório Anual,
que este ano incluiu alguns indicadores da Global Reporting Initiative (GRI), com o
propósito de integrar os desempenhos sociais e trabalhistas ao econômico.
A expectativa com essas novas ações permanece no aprofundamento e na
disseminação das melhores práticas de Governança Corporativa, com seus
desafios e interações entre os diversos agentes da Governança.
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Associados:

Multiplicadores
das Boas Práticas
Verificar a evolução do número de associados ao IBGC transpõe o simples cálculo
ao exprimir o contínuo aumento de membros envolvidos e engajados no debate
e na disseminação das boas práticas de Governança Corporativa, cerne do
Instituto. Ao compartilhar os valores e propósitos, os associados tornam-se ativos
multiplicadores dos conceitos e práticas de Governança.
Em 2008, o Instituto recebeu 297 novos associados. Comparativamente um
aumento de 25,7% ante o exercício anterior. Localizados em sua maioria na região
Sudeste (77,8%), os associados pessoas físicas passaram de 1.074, em 2007, para
os atuais 1350. Com semelhante representatividade por região, 80,7% situados no
Sudeste, as empresas associadas pessoas jurídicas ampliaram seu quadro em 11%,
com o acréscimo de 14 novos membros.
O grupo formado por empresas brasileiras que se posicionam favoravelmente à
boa governança, incorporando as melhores práticas como meta de administração,
aumentou em 5% neste exercício, totalizando 21 associados patrocinadores.

“A eficiência do sistema de Governança Corporativa depende da eficácia
do conselho de administração, que, para isso, deve ser composto
por membros verdadeiramente independentes e representantes de
acionistas não alinhados ao majoritário”
Ricardo P. Câmara Leal, professor titular de Finanças do Coppead/UFRJ
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Evolução do Quadro de Associados Pessoas Físicas desde a fundação do IBGC

1074
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709
597
360

15
1995

51
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Evolução do Quadro de Associados Pessoas jurídicas

140
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16
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33
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Distribuição de Associados
Associados Pessoas Físicas
Com representatividade de aproximadamente 90% dos associados ao IBGC, o
quadro de pessoas físicas engloba majoritariamente conselheiros de empresas
abertas ou fechadas, diretores, advogados, acadêmicos, auditores, herdeiros,
consultores e executivos. Profissionais comprometidos em disseminar e debater
as boas práticas de Governança Corporativa, que contam com a estrutura e
atividades do Instituto, com preços diferenciados e prioridade no acesso a
materiais e conteúdos produzidos pelo IBGC.

Sudeste ●
Sul ●
Centro-oeste ●
Nordeste ●

0,3%

0,3%
3% 2%

16,6%

Norte ●
Internacional ●

77,8%

Associados Pessoas Jurídicas
De 2007 para este exercício de 2008, 14 novas empresas integraram o grupo de
associados PJ, cuja representatividade se mostra dominante na região Sudeste
do Brasil, 80,7%. Dentre os benefícios a este grupo, o IBGC oferece a todos os
funcionários das empresas associadas preços diferenciados nos cursos, palestras,
congresso, seminários e outras atividades, além de priorizar o fornecimento à
organização de materiais e conteúdos que produz.
Sudeste ●

1,4%

Sul ●
Centro-oeste ●
Nordeste ●

0,7%

4,3%

12,9%

Norte ●

80,7%
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Associados Patrocinadores
Integram este grupo empresas identificadas e avaliadas pelo Conselho de
Administração do IBGC como comprometidas com os valores e princípios da boa
governança. O histórico dos associados patrocinadores é de empresas, geralmente
líderes em seus segmentos de atuação, que se manifestam publicamente favoráveis
à causa e têm como meta de gestão a interiorização, prática e aperfeiçoamento
constante da boa governança.
Sua contribuição é por meio de colaboração financeira para a realização de
atividades que se destinam ao fortalecimento dos objetivos do IBGC.
● Sudeste
● Sul

9,5%

● Centro-oeste

14,3%

76,2%

“Para o IBGC conquistar a atual representatividade nacional e
internacional em Governança tem sido fundamental a dedicação e o
trabalho pro bono desenvolvido pelos associados“
Heloisa Bedicks, secretária-geral do IBGC
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Capítulos:

Ações Regionais,
Práticas Integradas
Localizados nas regiões Sudeste e Sul do Brasil, os três Capítulos do IBGC –
Paraná, Rio e Sul – introduzem e disseminam os temas e debates da Governança
Corporativa, considerando as características e avanços de cada região.

Capítulo Paraná
O exercício de 2008 para o Capítulo Paraná foi assinalado pelo crescimento de 58%
em associados pessoas físicas, atingindo o patamar de 95, além de contar com seis
associados pessoas jurídicas e dois associados patrocinadores. Outros destaques
foram a grande procura por vagas nos dois cursos abertos realizados no Estado, as
boas avaliações, a divulgação externa estruturada e constante pela assessoria de
imprensa e o aumento na quantidade de eventos durante o ano: no total de seis,
entre palestras, fóruns e seminários.
Foram três as palestras: em março, João Batista Fraga, então diretor de Relações
com Empresas da BM&FBovespa, abordou o tema Níveis de Governança
Corporativa da BM&FBovespa - Oportunidades para Abertura de Capital. Em junho
foi a vez do presidente do Conselho de Administração da Bematech, Wolney
Betiol, apresentar a Governança Corporativa na empresa. Em setembro, o tema
foi Positivo Informática – Experiência em Governança Corporativa, ministrado por
Hélio Bruck Rotenberg, diretor-presidente da empresa.
O seminário Governança Corporativa e as Alterações da Lei das S.A. aconteceu
em junho e reuniu Elidie Bifano, sócia-diretora da Consultoria Tributária da
PricewaterhouseCoopers, Marcelo M. Bertoldi, advogado sócio da Marins, Bertoldi,
Efing & Rocha Advogados e Consultores Associados e integrante do Comitê
Coordenador do Capítulo, e Tadeu Cendon Ferreira, sócio-diretor de Risco e
Qualidade da PwC.
Em agosto e novembro aconteceram os fóruns: Arbitragem como Instrumento
de Governança Corporativa, por João Bosco Lee, presidente da Câmara de
Arbitragem da Associação Comercial do Paraná (ARBITAC), e Marcelo M. Bertoldi;
e Planejamento Estratégico, por Belmiro V. Jobim Castor, PhD em Administração
Pública pela University of Southern California.
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Os representantes do Capítulo estiveram presentes ainda em eventos de
universidades e associações, divulgando a Governança Corporativa e as atividades
do IBGC. Foram elas: Federação das Indústrias do Paraná (FIEP), Associação
Paranaense de Instituições Hospitalares, Consultoria Técnica Atuarial e Seguros
de Integração (CTS), PUC-Paraná, UNICURITIBA, Câmara Americana de Comércio
(Amcham) e OCEMG/SESCOOP-MG.
No plano de cursos, em 2008, o Capítulo realizou os cursos abertos Governança
Corporativa em Empresas Familiares e Curso para Conselheiros de Administração
e um in-company. Para o próximo exercício, o Capítulo projeta a introdução na
região dos cursos As Melhores Práticas de Governança Corporativa e A Função
de Controle na Governança Corporativa. Para o Capítulo, 2009 traz desafios como
motivar a participação de associados nos eventos e nos comitês e aumentar
patrocínios e associados pessoas jurídicas.

Capítulo Rio
Em continuidade à parceria com a Câmara de Comércio França-Brasil (CCFB),
foram realizadas três palestras no ano de 2008, com média de participação de 70
pessoas por evento.
A primeira em junho, intitulada A Governança da ‘Nova Bolsa’ e da BSM,
contou com participação de Gilberto Mifano, presidente do Conselho de
Administração da BM&FBovespa e vice-presidente do Conselho do IBGC, e
Maria Cecília Rossi, presidente do Conselho de Administração da Bovespa
Supervisão de Mercados (BSM). Os convidados debateram sobre a importância
da Governança Corporativa na criação da ‘Nova Bolsa’, resultado da junção
entre Bovespa e BM&F, e para a BSM.
Em novembro aconteceu a palestra Acesso à Justiça – Uma Preocupação da
Governança Corporativa, com Antônio César Siqueira, desembargador do Tribunal
de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, e Márcia Cunha de Carvalho, juíza titular
da 2a Vara Empresarial do Estado do Rio de Janeiro. E, em dezembro, para findar o
ano Eliseu Martins, professor titular da FEA/USP e diretor da Comissão de Valores
Mobiliários (CVM), discursou sobre Normas Internacionais de Contabilidade e
Governança Corporativa.
Nova ação do Capítulo foi marcada, em outubro, pelo início da parceria com a
CVM, tendo como fruto a realização da mesa-redonda Parecer da Orientação
CVM nº 35 – Deveres Legais dos Administradores nas Incorporações de
Controladoras. Promovida primeiramente no Rio, participaram da mesa
Alexandre Pinheiro dos Santos, procurador-chefe da Procuradoria Federal
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Especializada junto à CVM (PFE/CVM), João Laudo de Camargo, coordenador do
Capítulo Rio, Manoel Vargas, sócio de Lobo & Ibeas Advogados; Marcos Barbosa
Pinto, diretor da CVM, e Pedro Rudge, sócio da Leblon Equities. Os palestrantes
demonstraram consenso quanto às recomendações do parecer evitarem efeitos
punitivos futuros para os administradores quando as sugestões são seguidas
passo-a-passo, além de concordarem sobre o tema ser controverso. Na versão
paulista do evento, o diretor da CVM participante foi Eli Loria e os palestrantes
foram Jean Pierre Zarouk, diretor-gerente da Signatura Lazard, e Valdo Cestari
de Rizzo, sócio da Lobo & Rizzo. Alexandre Pinheiro e João Laudo de Camargo
também participaram da mesa em São Paulo.
E com a finalidade de ampliar sua atuação, o Capítulo Rio retomou a programação
de cursos abertos, com o curso A Função de Controle na Governança Corporativa.

Capítulo Sul
Em 2008, o Capítulo inovou ao incluir em sua agenda duas novas ações: o
Talk Hour, encontros com o propósito de integrar os associados ao discutir
temas relevantes de Governança, e a formalização do acordo em agosto com
a Federação das Associações Comerciais e de Serviços do Rio Grande do Sul
(Federasul). Os objetivos da parceira foram apoiar a criação de um comitê de
governança integrando dirigentes da Federasul para discussão e debate, realizar
palestras sobre governança durante as reuniões-almoço da entidade, nomeadas
Tá na Mesa, e disseminar os temas no interior do Estado do Rio Grande do Sul.
O primeiro evento do ano organizado pelo Capítulo foi a palestra ministrada
em abril pelo diretor contábil da Gerdau e vice-presidente da ONG Parceiros
Voluntários, Geraldo Toffanello, que abordou o tema A Experiência da Gerdau com
a Implantação Antecipada do IFRS em 2007.
No formato Talk Hour foram três os eventos realizados de agosto a outubro:
Sucessão em Empresas Familiares, tendo como mediadora Patrice Gaidzinski;
Princípios Básicos da Boa Governança Corporativa, mediado pelo associado Telmo
Schoeler; e Separação entre Patrimônio, Família e Gestão, sob coordenação do
também associado Jairo Gudis.
As reuniões-almoço totalizaram duas: em agosto, o presidente do Conselho de
Administração do IBGC, Mauro Rodrigues da Cunha, versou sobre a Evolução
da Governança Corporativa no Brasil; a última palestra do ano pelo Capítulo
foi ministrada em novembro por Ronaldo Camargo Veirano, sócio-fundador da
Veirano Advogados e membro do Conselho de Administração do IBGC, sob o
tema Governança Corporativa nas Empresas Prestadoras de Serviços.
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Soma-se às ações do Capítulo a continuidade à programação de cursos abertos do
IBGC, com a realização da quarta edição do Curso para Conselheiros de Administração
e a sexta do curso de Governança Corporativa em Empresas Familiares.
Para 2009, o Capítulo planeja a inclusão de dois cursos em sua grade: As Melhores
Práticas de Governança Corporativa e A Função do Controle na Governança
Corporativa. Em Porto Alegre, pretende efetivar a parceria com a PUC para o curso
de pós-graduação de Governança na universidade. Outras ações são manter e
desenvolver a relação com a Federasul e, em conjunto com o Capítulo Paraná,
apoiar a realização de um curso em Santa Catarina.

Comunicação:

O Ato Contínuo da
Prestação de Contas
Como parte do planejamento estratégico definido pelo Grupo de Implementação
da Visão (GIV) do IBGC em 2007, a comunicação manteve em 2008 o seu caráter
cíclico e de contínuo aperfeiçoamento, tendo suas discussões ambientadas nas
reuniões do Comitê de Comunicação.
Após um processo intenso de criação e de testes, o novo portal do IBGC entrou
definitivamente no ar no dia 7 de fevereiro, com a proposta de proporcionar melhor
navegabilidade e agilidade na consulta. Os usuários passaram a ter acesso a uma
estrutura reformulada, com vistas a atender os diferentes níveis de interesses.
Ainda como parte do processo de melhoria na transparência e na prestação de
contas, o Instituto passou a noticiar em seu impresso trimestral, o IBGC em Foco,
as decisões ocorridas no âmbito das reuniões do Conselho de Administração e
as atividades desenvolvidas pelos capítulos no período coberto pela publicação,
ambos incluídos na nova seção: Informes IBGC. Outra seção inaugurada em 2008
foi Artigos, na qual associados ou especialistas são convidados a se posicionarem
sobre determinado tema.
Como medida para dinamizar o envio de mensagens aos associados, o Boletim
Informativo – seleção semanal de notícias veiculadas pela grande imprensa –
também recebeu duas novas seções: Eventos de Parceiros e Oportunidades. A
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primeira divulga as atividades e cursos de instituições e empresas comprometidas
com as boas práticas de Governança Corporativa, enquanto em Oportunidades os
associados são informados da necessidade de profissionais da alta administração
em determinada organização.
O exercício de 2008 marcou ainda o aprofundamento da relação entre os portavozes do IBGC e a imprensa, sinalizada pelo patamar de 512 matérias publicadas
de janeiro a dezembro, diante das 150 estabelecidas como meta - valor este
aproximado ao alcançado no ano anterior. Conforme constatado pela assessoria de
imprensa do IBGC, a demanda por entrevista aumentava à medida que o Instituto
se estabelecia cada vez mais como fonte em Governança para esse público.
Desse relacionamento e da complexidade do mercado e de sua relação com a
temática Governança Corporativa foi reservado um grande desafio ao Instituto
e à comunicação, em particular. O segundo semestre de 2008 foi palco de
questionamentos quanto à eficácia da Governança, momento em que o Instituto,
no âmbito do Comitê de Comunicação, delineou um plano de ação para
intensificar a disseminação das boas práticas de Governança Corporativa junto
aos diferentes setores da sociedade, inclusive entre seus associados. Dentre as
ações destaca-se a proposta de modificação da Política de Porta-Vozes, tendo uma
postura mais proativa em posicionamentos. O Conselho aprovou a formação de
grupo interdisciplinar na formulação de posicionamentos técnicos e na ampliação
de porta-vozes autorizados no atendimento à imprensa.
As ações no campo da comunicação continuam, sem a intenção de se esgotar,
exemplificado pelo debate basilar do Plano de Comunicação 2009/2010, em
processo de discussão ao longo de 2008 e previsto para o exercício seguinte.
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Atendimento à Imprensa de janeiro a dezembro de 2008

61

59

54
47

46

49

47

43

39
31
19

JAN

17

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

“Questão central em qualquer estudo sobre Governança Corporativa é
o entendimento da distribuição de forças entre os agentes envolvidos
na vida societária”
Marcelo S. Barbosa, sócio de Vieira, Rezende, Barbosa e Guerreiro Advogados
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4.

programa de
desenvolvimento
e educação

Palestras
Janeiro
Abertura e Dispersão de Capital da BM&F
Para falar sobre o tema foi convidado o então presidente do Conselho de
Administração da Bolsa de Mercadores & Futuros, Manoel Felix Cintra Neto. O
palestrante discorreu o processo trilhado pela BM&F para atingir a dispersão do
capital, falou sobre troca de ações e acordo operacional. Cintra Neto chamou a
atenção ainda para o modo como pessoas físicas vinham participando de IPOs
(Oferta Pública Inicial de Ações), apontando para a necessidade de haver melhor
formação e educação desses agentes para assim evitar o chamado 'efeito manada'.

Abril
Governança Corporativa em Empresas de Economia Mista
A partir da retrospectiva das modificações enfrentadas pelo Banco do Brasil, o
vice-presidente de Finanças, Mercado de Capitais e Relações com Investidores,
Aldo Luiz Mendes, abordou as principais ações desde 1980, o processo de adoção
pelo Banco das práticas de Governança Corporativa e como foram solucionados
conflitos e crises de identidade.
O palestrante abordou ainda sobre remuneração e a importância de se considerar
o aspecto e papel social do Banco.
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“Quem não praticou os princípios fundamentais das melhores
práticas em período de normalidade, evidentemente enfrenta maiores
dificuldades em época de crise”
Andrea Calabi, especialista em governança no setor público e em empresas mistas

Maio
Transformação da Propriedade: O Caso da DASA
Caio Roberto Chimenti Auriemo, presidente do Conselho de Administração da
Diagnósticos da América (DASA), apresentou a trajetória da companhia marcada
por um processo de mudanças em sua estrutura. Até atingir a pulverização de seu
controle em 2007, a DASA passou por gestão ‘artesanal’, controle compartilhado e
formação de holding para a abertura de capital.
O processo de mudança trouxe a separação dos cargos de diretor-executivo e de
presidente do Conselho, vivido por Auriemo até 2005, e a criação da estrutura de
governança: com conselhos de administração e fiscal, auditoria independente e comitês.

Julho
Governança Corporativa em Grupos Multinacionais
A palestra de julho reservou aos participantes a apresentação do processo de
alinhamento e de adoção da Governança no relacionamento entre matriz e
subsidiárias. A exemplificação da experiência foi relatada por Francisco Tosta Valim
Filho, presidente do Conselho de Administração da matriz Experian e diretorexecutivo da subsidiária brasileira Serasa.
Com dois conselhos coexistindo – um internacional e outro na subsidiária –, a
companhia precisou estabelecer um fluxo de aprendizado e de informação, tendo
a comunicação como processo essencial. O palestrante diferenciou a atuação do
conselho em ambos os locais.
Outro desafio apontado foi a importância de se entender a diferença entre
estratégia local e global, sendo difícil haver uma estratégia única.
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Palestra mensal
de setembro

Agosto
Construindo um Conselho de Valor
Obter uma cadeira em um conselho de uma companhia exige mais do que ser
um bom gestor, assim como construir um conselho efetivo demanda mais do
que reunir um grupo de grandes indivíduos. Na defesa dessa ideia, o professor da
Universidade de Lincoln, Inglaterra, Colin Coulson-Thomas apresentou o resultado
de seu estudo sobre as práticas de mais de 2 mil conselhos.
Para o palestrante, a definição de um conselho eficiente e adequado está em
respeitar os limites entre as atribuições da gestão e do órgão. Coulson-Thomas
chamou a atenção para a importância no relacionamento entre os pares para que
o conselho seja eficiente.

Setembro
Propriedade e Gestão
Com base na experiência da GP Investments, Antonio Carlos Bonchristiano, sócio
da gestora de private equity, versou sobre o investidor profissional e as novas
formas de controle societário. Essa nova realidade, segundo o palestrante, vem
transformando as atribuições do conselho e do diretor-executivo, assim como a
própria forma de pensar Governança Corporativa. Diante desse panorama, listou
alguns problemas enfrentados pelas empresas de controle disperso na atualidade
e os desafios de superação no conflito entre gestor e acionista.
O palestrante informou também sobre as ações adotadas pela GP Investments,
como a adesão ao conceito de meritocracia, a implantação de políticas de
remuneração variável atrelada ao desempenho, a contratação atenta de
profissionais ‘certos’ e a prática do gerenciamento de diretrizes.
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Novembro
Governança e Cidadania: O Desafio do Mundo dos Negócios
O presidente do Conselho de Administração da Deloitte França, Amadou Raimi,
abriu a palestra de novembro fazendo um resgate do uso da palavra Governança e
recordou os episódios de escândalos financeiros, que levaram à crise de confiança
e às novas regulamentações, em especial a Lei Sarbanes-Oxley (SOx).
De acordo com Raimi, as práticas de governança estão no ‘coração’ das soluções
necessárias para se restabelecer a confiança e o fortalecimento do próprio
conceito e prática de governança.
Abordou ainda sobre divulgação de remuneração e transparência nos critérios de
determinar a política, estabelecendo paralelo entre o valor e os desafios em curto
e longo prazos.

Fóruns de Debates
Março
Gestão do Capital Intelectual
O primeiro fórum do ano de 2008 contou com a participação de Alfredo
Assumpção, sócio-fundador e presidente da FESA Global Recruiters, e Luciana
Rossi, vice-presidente do Conselho de Administração do Instituto Vivendo
Valores (IVV), para debaterem sobre discurso e prática da gestão de pessoas. A
mediação do evento ficou sob a responsabilidade do coordenador dos fóruns,
Paulo Conte Vasconcellos.
De acordo com o palestrante Assumpção, o alicerce para o sucesso de um líder
depende do equilíbrio entre o ser, o saber e o fazer, em que conselheiros, gestores
e outros líderes dão origem à cultura organizacional com base em suas crenças e
atitudes, disseminando os valores e a missão da organização para suas capilaridades.
E para que haja o comprometimento e o pensamento em longo prazo, Rossi
afirmou ser necessário o alinhamento entre o valor pessoal de cada indivíduo e o
da organização. Realidade viável quando se desenvolve os valores e os coloca em
prática, criando chances para as pessoas cultivarem seu potencial máximo.
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Junho
Mediação e Arbitragem

Fórum de Debate
de junho

Organizado pelo Comitê de Capacitação
e mediado pelo coordenador do grupo,
Leonardo Viegas, o fórum abordou a
questão das Resoluções Alternativas
de Disputas (ADR, sigla em inglês). Para
comentar sobre o trabalho preventivo
realizado pelas consultorias da área,
o evento contou com a participação
de Renato Bernhoeft, fundador e
presidente da Bernhoeft Consultoria
Societária. Já o tema Mediação foi abordado pela advogada Alessandra Fachada
Bonilha, e Arbitragem pelo advogado Antônio Luiz Sampaio Carvalho, secretáriogeral do Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá.
Para Bernhoeft, no ambiente das empresas familiares, o grande desafio está em
como mediar o processo de transição geracional e sair de uma empresa de donos
para uma de sócios.
A importância de se adotar métodos extrajudiciais para solucionar conflitos foi
evidenciada por Bonilha ao informar sobre a morosidade dos processos em
andamento na Justiça de São Paulo. Na mediação, o processo é informal, sigiloso e
oral e a escolha acontece de modo voluntário. Ao contrário da mediação, a arbitragem
possui legislação específica. Segundo Carvalho, as empresas em vias de optarem por
esse método, independentemente de seu porte, recorrem às câmaras específicas, cuja
função se restringe a prestar um serviço de administração do processo.

Setembro
O Papel dos Comitês do Conselho
Três representantes de empresas de diferentes setores discutiram a função
e atuação dos comitês de conselho, a definição do número de comitês e a
quantidade ideal de membros. Sob a mediação do coordenador do Fórum de
Debate, Paulo Conte Vasconcellos, participaram Susana H. Jabra, sócia da HJN
Consultoria & Assessoria e ex-conselheira da CPFL, Nelson Raso, responsável pelo
Programa de Governança Corporativa da Braskem, e Ney Antonio Flores Schwartz,
secretário-executivo do Conselho de Administração da Perdigão.
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De acordo com Jabra, a função dos comitês de conselho é não só assessorar o órgão em
assuntos complexos e controversos, como também fazer recomendações. Raso lembrou
a importância de tais comitês realizarem o acompanhamento de temas já decididos
pelo conselho e subsidiar as decisões do órgão, embasadas em análise especializada de
temas específicos, na intenção de aprimorar a qualidade e a velocidade do processo de
deliberação. Para tratar do tema, Schwartz trouxe o exemplo prático da Perdigão.

Novembro
Jornada Técnica
Com o objetivo de debater os principais tópicos abordados durante a Jornada
Técnica – viagem de estudos a Washington DC – foi organizado o último fórum
de debates no ano. Sob a responsabilidade de Leonardo Viegas, coordenador
do Comitê de Capacitação e um dos idealizadores do projeto, o evento contou
com as palestras dos integrantes da viagem de estudos: Cecília Rossi, Edy Kogut,
Augusto de Oliveira Filho, Claudio de Pauli, Richard Blanchet, Paulo Carvalhinha,
Carlos Velloso, Gustavo Grebler, José Ricardo M. Pinto e João Laudo de Camargo.
Dentre os temas debatidos no fórum destacam-se o papel do conselho de
administração e do corpo executivo, o conflito de interesses dos diretorespresidentes que também exercem a função de presidente do conselho, a
alta remuneração dos executivos, a revisão de práticas de gestão de riscos, a
necessidade de adoção de avaliação dos conselheiros e maior profissionalismo
destes. Os temas foram permeados pelos acontecimentos então recentes
e contextualizados no cenário da crise global e da falência de tradicionais
instituições financeiras.

“Um dos aspectos mais fascinantes da Governança Corporativa é
a não existência de uma receita única. Para cada caso é necessário
fazer adaptações”
Paulo Conte Vasconcellos, coordenador do Comitê Fórum de Debate

Relatório Anual 2008

25

Programa de Desenvolvimento e Educação

Seminários
Abril
IFRS e a Lei 11.638/07
No auge da discussão sobre a convergência das demonstrações financeiras às
normas internacionais, o IBGC convidou profissionais com diferentes experiências
para analisar as modificações, o processo de adequação, a parte jurídica e a vivência
prática em adotar o IFRS (International Financial Reporting Standards).
Sob a coordenação do conselheiro do IBGC João V. Juenemann, o encontro contou
com a participação de Nelson Carvalho, professor da FEA/USP e presidente do
Conselho Consultivo de Normas do International Accounting Standards Board
(IASB), Edison Arisa, coordenador técnico do Comitê de Pronunciamentos
Contábeis (CPC), Márcio Tadeu Nunes, sócio do Veirano Advogados e professor
da FGV-SP e RJ, Márcio Peppe, sócio-diretor da BDO Trevisan, e Geraldo Toffanello,
diretor contábil da Gerdau.
A IFRS, conjunto de normas contábeis internacionais, necessita para sua aplicação de
uma mudança de visão significativa sobre o objetivo das demonstrações financeiras.
Dentre as alterações na Lei 11.638/07 foram destacados o artigo 226, sobre
incorporação, fusão, cisão e transformação; a equivalência patrimonial; o
incentivo fiscal; e a reserva de reavaliação. Alguns pontos de atenção também
foram aventados, primeiro relacionado à rapidez entre sancionar a lei e colocá-la
em vigor, e segundo sobre os instrumentos financeiros derivativos.

Novembro
Aquisição de Posição Relevante e Obrigação de OPA (poison pill)
Tema da segunda carta diretriz, atualmente em fase de elaboração pelo IBGC, os
mecanismos de proteção da dispersão acionária (poison pill) receberam um evento
aberto para debate em que vários aspectos foram considerados pelos palestrantes
convidados: André Jánszky, sócio da Shearman & Sterling, Luiz Leonardo
Cantidiano, sócio de Motta, Fernandes, Rocha Advogados e ex-presidente da CVM,
Luiz Spínola, presidente do Conselho de Administração da Cremer, e Mário Engler,
então coordenador do Comitê Gestor das Cartas Diretrizes.
A nova realidade pós-Novo Mercado e a formação no Brasil de companhias de
capital pulverizado sem controle definido suscitaram novos arranjos societários
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e de troca de comando, tendo na obrigação de Oferta Pública de Aquisição um
mecanismo de defesa ou de impedimento a bons negócios. O julgamento fica a
critério de quais aspectos serão analisados do mecanismo em questão (poison pill)
e por qual agente, o acionista ou o adquirente.

Seminário IFRS e a
Lei 11.638/07, em abril

Foram apresentados os argumentos contrários, como o encastelamento, em que
diretoria e conselho são perpetuados no comando da organização, e os favoráveis,
ao lembrar que o conselho é constituído para defender os acionistas.
As experiências norte-americana e europeia foram expostas para contextualizar e
comparar os estágios e formatos ao praticado no Brasil. Outros temas abordados
foram a eliminação das cláusulas de proteção, limitações e legislação.
O conteúdo do evento será utilizado para a confecção da segunda carta diretriz,
assim como o resultado do debate promovido pelo IBGC em abril de 2008, em
que foram coletados pareceres de diferentes stakeholders.

“No contexto brasileiro, a possibilidade de alteração de controle via
mercado de capitais, gerada pela dispersão acionária, evidencia a
problemática relativa à definição legal de acionista controlador e à
inexistência de normas sobre aquisição originária de controle”
Patrícia Pellini, coordenadora de Desenvolvimento de Empresas da BM&FBovespa
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Mesa-redonda
Maio
Modern Capital Markets São Paulo Roundtable
Parte de uma série de encontros em diferentes países, a quarta mesa-redonda,
nomeada Modern Capital Markets São Paulo Roundtable – Mercado de Capitais,
Governança Corporativa e Regulação, foi organizada no Brasil pelo IBGC em parceria
com a Universidade de Yale e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE). O evento fechado contou com a participação de 27
convidados nacionais e internacionais, com o intuito de enfatizar a necessidade
de aprofundar e melhorar as práticas de Governança Corporativa, considerando
as recentes mudanças no mercado de capitais global.
As mudanças no mercado, a identificação de seus antigos e novos atores com
mais poderes, com atenção aos hedge funds, private equity, fundos soberanos de
riquezas, entre outros, e as saídas para lidar com a nova situação foram alguns dos
pontos abordados durante o encontro.
Dividido em três painéis, o debate inicialmente focou nos desafios enfrentados
pelos executivos de empresas listadas e pelos conselheiros a partir da mudança da
Governança Corporativa em reflexo à alteração na realidade global. No segundo
painel, o grupo discutiu se há a necessidade de modificações nas regras e
diretrizes pelos governos e órgãos reguladores para acompanharem as mudanças
no mercado. E, por fim, o debate centrou no questionamento se as tendências
emergentes de estruturas acionárias sugerem lacunas nas pesquisas sobre como
os mercados de capitais modernos atuam.
Encontros similares ao ocorrido em São Paulo aconteceram em Nova York, em
novembro de 2007, Londres e Berlim, respectivamente, em janeiro e março de 2008.

Mesa-redonda
Mercado de Capitais,
Governança Corporativa
e Regulação, em maio
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Encontro RI
Setembro
Governança Corporativa para Relações com Investidores
Primeira ação de Relações Públicas promovida pelo IBGC em 2008, o encontro com
RIs aconteceu no dia 30 de setembro. Os participantes foram recepcionados pelo
presidente do Conselho, Mauro Rodrigues da Cunha, que apresentou a instituição
e versou sobre as novas formas de controle societário e os possíveis impactos
culturais, gerenciais, comerciais, legais e financeiros advindos da mudança, além
de abordar sobre governança e a relação com investidores, artigo 254 da Lei das
S.A. e incorporação de ações.

Debate CVM-IBGC
Novembro
Parecer da CVM nº 35: Deveres Legais dos Administradores
Tema discutido anteriormente no Rio de Janeiro, o Parecer de Orientação CVM nº 35
– Deveres Legais dos Administradores nas Incorporações de Controladas teve sua
versão paulista no início de novembro. Uma iniciativa do Capítulo Rio, em parceria
com a CVM, o debate contou com a participação de Eli Loria, diretor da CVM, Jean
Pierre Zarouk, diretor-gerente da Signatura Lazard, e José Orlando Lobo, da Lobo &
Rizzo, além do coordenador do Capítulo Rio, João Laudo de Camargo, e Alexandre
Pinheiro dos Santos, procurador-chefe da Procuradoria Federal Especializada junto
à Comissão de Valores Mobiliários (PFE/CVM). Alexandre Pinheiro e João Laudo
também integraram a mesa de debate no Rio de Janeiro, além de Manoel Vargas,
sócio de Lobo & Ibeas Advogados, Marcos Barbosa Pinto, diretor da CVM, e Pedro
Rudge, sócio da Leblon Equities.
O Parecer foi debatido em sua essência, ao ser definido como um veículo para a
CVM emitir opinião sobre a interpretação das Leis 6.385/76 e 6.404/76 no interesse
do mercado, sendo no limite apenas uma opinião. No entanto, o Parecer é capaz
de conferir maior concretude a uma operação em julgamento.
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O debate abordou questões também sobre as responsabilidades dos
administradores, tais como necessidade de qualificação, obtenção de informações
suficientes para análise sem depender de especialistas, exame crítico dos dados
e disponibilidade de tempo, caso contrário a permanência no cargo mostrase altamente arriscada. No âmbito do conselho, foi abordado ainda conflito de
interesse e votação, sendo recomendado ao conselheiro conflitado manifestar
o desconforto na decisão e deixar aos demais membros resolverem a situação
em votação no melhor interesse da empresa. O contraponto entre a experiência
norte-americana e a brasileira também foi apresentado, além da perspectiva dos
bancos de investimento.

Congresso
9º Congresso Brasileiro de Governança Corporativa do IBGC
Propriedade em Evolução: Novas Formas de Controle Societário
Diferentes tipos de estrutura de capital e suas particularidades e desdobramentos
no atual cenário foi o tema central do primeiro dia do 9º Congresso Brasileiro de
Governança Corporativa, ocorrido no início de dezembro.
O evento teve início com a apresentação do professor de Finanças da Universidade
do Texas Bernard Black. O palestrante, com base em sua pesquisa de 2005 e 2008
sobre Governança Corporativa em países emergentes, traçou o comportamento
dos conselhos quanto ao processo de avaliação, envolvimento, atuação e
independência, além de mapear o tipo de controle societário adotado pelas
organizações dos países pesquisados: Brasil, Rússia, Índia e Coreia. De acordo
com o estudo, enquanto apenas um terço das empresas não tem conselheiro
independente, a mesma fração de conselhos apresenta processo contínuo de
avaliação de seus membros. O envolvimento e atuação dos conselheiros estão
relacionados ao tipo de estrutura de capital.
Questionado sobre os paralelos e estruturas comuns entre o Brasil e os EUA, ele
afirmou ser melhor procurar outro modelo que o norte-americano, devido a
este ser caracterizado pelo controle pulverizado e o Brasil, pela gestão familiar.
As sugestões de países ficaram por conta do Canadá, Coreia e Índia. No entanto,
quando se observa a atual crise iniciada a partir da pressão no setor de crédito
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subprime, Black fez um paralelo entre as experiências do Brasil e as dos EUA,
classificando as de ambos os países como análogas.
E, para falar sobre estrutura de capital disperso/difuso, participaram do segundo
painel Paulo de Sousa Oliveira Júnior, diretor-executivo da BM&FBovespa,
Marcos Pinto, diretor da CVM, e Laércio Cosentino, presidente do Conselho de
Administração e diretor-presidente da TOTVS, com mediação de Jean Pierre
Zarouk, diretor-gerente da Signatura Lazard.
O panorama dos fundos de pensão foi reservado para o terceiro painel, debatido
pelos palestrantes Ricardo Weiss, diretor de Finanças da Fundação de Assistência
e Previdência Social do BNDES (FAPES), Patrice Etlin, sócio responsável pelos
investimentos no Brasil e membro do Comitê de Investimento para a América
Latina da gestora de private equity Advent International, e Álvaro Gonçalves, sócio
e diretor-executivo da Stratus Investimentos, sob a coordenação do presidente
da Fundação Petrobras de Seguridade Social (Petros), Wagner Pinheiro.
A experiência do Bradesco foi o último painel do primeiro dia de Congresso. O diretor
vice-presidente Milton Vargas apresentou a estrutura de propriedade do Banco e falou
sobre a atuação dos sete conselheiros, cujas reuniões somam 112 ao ano. Segundo
Vargas, os encontros não interferem na gestão e se mostram essenciais para o bom
acompanhamento da administração. O palestrante abordou ainda sobre remuneração
para os integrantes dos comitês do Conselho e sobre a cultura do Bradesco. Vargas
enfatizou a importância dos controles internos e da gestão de riscos, considerando
esta última uma das principais lições de 2008, desvelada pela atual crise.
O segundo dia de Congresso teve início com a apresentação do tema Lições de
Governança Corporativa, cujo painel centrou-se nos desafios e eficácia da Governança
Corporativa. Com objetivo de resgatar os ensinamentos positivos dos acontecimentos

“Pequenas variáveis culturais muitas vezes impactam de forma
relevante o modo de se fazer negócio. E isso é um problema não só para
a matriz como para as subsidiárias. Estas últimas possuem práticas e
políticas locais, as quais variam na forma como elas são entendidas e
explicitadas, o que acaba causando muitos conflitos”
Francisco Valim Filho, conselheiro de administração da Experian e diretor-executivo da Serasa
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dos últimos dois anos no Brasil e servir de exemplo a outras organizações, o quinto
painel contou com a participação de James Wright, professor da USP e ex-conselheiro
da Agrenco, Alexandre Lazzarini, juiz da primeira Vara de Falências e Recuperações
Judiciais de São Paulo, Andrea Calabi, especialista em governança no setor público e
em empresas mistas, Roberto Faldini, conselheiro de administração da Sadia, e José
Mauro Carneiro da Cunha, presidente do Conselho da Telemar. A moderação do painel
ficou a cargo do conselheiro do IBGC Paulo D. Villares.
Com cinco temas paralelos, a sexta sessão direcionou ao primeiro painel a
discussão da Governança sob o prisma das cooperativas, a fim de entender
como lidam com temas como a dificuldade de organização e a aplicação de
princípios da Governança, também conhecida no segmento por ‘Governança
Coorporativa’. Dentre os tópicos frequentemente debatidos pelo setor estão a
profissionalização da gestão e lei 5.764/71, que regulamenta as cooperativas.
Compôs a mesa de debate Márcio Lopes de Freitas, presidente da Organização
das Cooperativas Brasileiras (OCB), Luiz Édson Feltrim, responsável pela área
de Licenciamento das Instituições Financeiras do Banco Central, Flávio Kanter,
conselheiro de administração da Unimed Porto Alegre, com mediação de
Joaquim Rubens Fontes Filho, professor da FGV/RJ.
O Painel B – Forma, Composição e Alcance dos Comitês e Conselhos de
Administração – abordou o processo e definições para se criar comitês em
consonância com a estrutura da empresa e o momento vivido por ela, além de
estabelecer um comparativo das normas entre as empresas privadas e as do
mercado financeiro e métodos de avaliação da alta administração. Sob a moderação
de Tereza Grossi, integrante do Conselho de Administração e dos Comitês de
Auditoria e de Divulgação de Negociação da Itaú Holding, contribuíram com o
debate: Wolney Betiol, presidente do Conselho de Administração da Bematech,

Abertura do 9º Congresso
Anual do IBGC: Coral da
Fundação Bradesco
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John Gardner, vice-presidente da Heidrick Struggles, e Ricardo Leal, professor
titular do COPPEAD/UFRJ.

9º Congresso Brasileiro
de Governança
Corporativa, em
dezembro

Para falar sobre a Evolução das Práticas em Assembleia, terceiro painel
simultâneo, foram convidados José Carlos Hruby, diretor-financeiro das Lojas
Renner, Sérgio Weguelin, diretor da CVM, Eliana Chimenti, da Machado, Meyer,
Sendacz, Ópice Advogados, e Curtis Smith, The Bank of New York Mellon, com
moderação de Renato Chaves, um dos idealizadores do Manual para Participação
em Assembleias de Acionistas da Previ. Entre as experiências compartilhadas, o
grupo tratou dos tópicos necessários a um manual de assembleias, questões
jurídicas relacionadas ao tema e a realidade norte-americana.
Também tomando por base a experiência de cada empresa, o Painel D contou com a
participação do presidente da Usina São Martinho, João Guilherme Ometto, e do sócio
da Deloitte, José Paulo Rocha, além de Renato Bernhoeft, fundador e presidente da
Bernhoeft Consultoria, para debaterem sobre Governança Corporativa em Pequenas
e Médias Empresas, com a coordenação do economista e professor da Fundação Dom
Cabral José Paschoal Rossetti. Dois estudos citados complementaram a discussão ao
questionar as razões que levariam uma empresa, a partir de um tamanho mínimo,
a instalar processos de boas práticas e quais as semelhanças no modelo de gestão
adotado por organizações de pequeno e médio portes.
Fruto do trabalho realizado em 2008, o último painel da sessão simultânea
apresentou as Lições Aprendidas em Gestão de Riscos. Formado pelas
coordenadoras do Comitê de Gerenciamento de Riscos Corporativos do IBGC,
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Lucia Hauptman e Letícia Costa, o debate contou com a participação de Maurizio
Mauro, da TTLM Gestão e Participações, e Hedley Griggs, conselheiro empresarial
do Comitê de Auditoria e Risco da Abril S.A.
De volta aos painéis tradicionais, a sétima sessão trouxe à discussão o tema
Controle Compartilhado a partir da vivência de três diferentes empresas nas
questões habituais do dia-a-dia da organização, sua relação com conselheiros
independentes, se agregam valor ou não à empresa, e como lidam com reuniões
prévias, quando praticadas. Sob a moderação da conselheira do IBGC Eliane
Lustosa, integraram a mesa: Renato Vale, diretor-presidente da CCR, Richard
Klien, presidente do complexo portuário Santos Brasil, e Rômulo de Mello Dias,
diretor-presidente da VisaNet do Brasil.
As dificuldades em compatibilizar o interesse público com a eficiência empresarial
foi um dos temas-chave da oitava sessão, Controle Estatal. O moderar Eduardo
Guardia, ex-secretário da Fazenda do Estado de São Paulo e sócio da Pragma
Patrimônio, participou da mesa com Renato Villela, subsecretário geral da
Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, Wagner Victer, presidente da
NOVA CEDAE, Aldo Mendes, vice-presidente do Banco do Brasil, e Liège Oliveira
Ayub, assessora da área Econômico-Financeira e de Relações com Investidores
da Sabesp. O painel centrou-se nas questões do interesse público versus
privado e das ações e comportamentos necessários para um conselheiro de
administração de empresa de economia mista adotar e saber conciliar.

Intervalo 9º Congresso
Anual do IBGC

A nona sessão do Congresso abordou Controle Familiar, evidenciando a
experiência de executivos que geriram companhias familiares na transição para
a administração profissional e a relação entre esses dois agentes. O processo
de profissionalização e as dificuldades da gestão familiar na divisão interna de
poder, com as possíveis disputas daí resultantes, foram outros temas debatidos
pelos participantes da penúltima sessão: Janete Zen, administradora da Zen,
Dan Ioschpe, presidente da Iochpe-Maxion, e Pedro Parente, vice-presidente
do Grupo RBS, sob coordenação do vicepresidente do Conselho do IBGC João
Pinheiro Nogueira Batista.
Para debater o tema da agenda temática
do próximo exercício – Governança para
Novos Tempos: Repensando o Papel dos
Conselhos –, o Instituto contou com
presença da presidente da CVM, Maria
Helena Santana, e do presidente do Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico
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e Social (BNDES), Luciano Coutinho. Com mediação realizada pelo presidente do
Conselho do IBGC, Mauro Rodrigues da Cunha, a dupla debateu sobre a importância
de se reforçar a responsabilidade e os deveres fiduciários dos administradores,
sobretudo dos conselheiros, a tendência de aumentar a participação do Estado
na economia, os problemas de governança, remuneração, gestão de riscos e a
necessidade cada vez maior de se capacitar a alta administração.

Cursos
Parte do processo de disseminação das
boas práticas de governança e fórum
aprofundado para a discussão do tema, os
cursos do IBGC, elaborados e aperfeiçoados
desde 1998 – época da realização de seu
primeiro curso de formação –, já contaram
com a participação de aproximadamente
4 mil alunos.
Num total de 677 horas-aula, em 2008,
foram realizados 15 cursos abertos e 8 in-company. A procura pela agenda
de capacitação do Instituto reuniu, no mesmo exercício, 794 alunos nas três
modalidades de cursos, com destaque para os abertos, responsáveis por
congregar 561 participantes. Os cursos fechados, realizados em São Paulo, Rio de
Janeiro e Foz do Iguaçu (PR), contaram com a participação de 209 alunos. E a nova
modalidade Educação Continuada em Governança Corporativa, lançada em 2008,
contou com a presença de 24 alunos em seus dois primeiros cursos (leia na página
36 sobre a nova modalidade).

Curso para Conselheiros de
Administração – 1º semestre

Inovações
Em 2008, o Instituto verificou a necessidade de realizar adaptações no conteúdo e
incluir novos temas na programação do Curso para Conselheiros de Administração,
exemplificado no acréscimo de meio dia opcional, com o módulo Avaliação do
Valor das Empresas - mudanças incorporadas já na primeira edição do ano na
capital paulista e nos capítulos.
Em função da grande demanda, outra inovação ocorrida no mesmo curso foi
a realização da edição extra em São Paulo no segundo semestre. A experiência
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resultou na incorporação da terceira edição no calendário paulista. O ano marcou
ainda a volta dos cursos abertos no Capítulo Rio, com A Função Controle na
Governança Corporativa.

Abrangência de temas
O IBGC oferece cursos abertos em Governança Corporativa, como os de formação
para conselheiros de administração (básico e avançado) e empresas familiares
sobre as melhores práticas de governança, função controle e vivência de papéis
no conselho de administração (Board Case). Integram também o programa de
capacitação os cursos fechados, adequados às necessidades específicas de cada
empresa interessada, podendo ser realizados em todo o território nacional.

Sede do IBGC é palco dos novos cursos
de Educação Continuada
Somada à grade até então tradicional de cursos – abertos e fechados –, o ano
de 2008 reservou mais um lançamento, a modalidade Educação Continuada em
Governança Corporativa.
Realizada na sede do IBGC, a nova modalidade prevê o debate de diversos temas
da Governança e seu aprofundamento, além da possibilidade de trazer tópicos não
abordados pelos cursos abertos e fechados. A inauguração, em novembro, ficou
por conta dos cursos Conselho Fiscal na Prática – Teoria e Prática e Sustentabilidade
e Governança Corporativa.
Resultado do trabalho em conjunto entre o Centro de Conhecimento e a
coordenadoria de Projetos Especiais, os cursos da nova modalidade têm duração
de um dia e contam com 18 vagas por edição.

“A natureza, a estrutura, a composição e a ação do conselho devem
refletir os desafios e oportunidades com os quais a companhia se depara”
Colin Coulson-Thomas, professor da Universidade de Lincoln

36

Programa de Desenvolvimento e Educação

Prêmios
Com o objetivo de estimular as melhores práticas de governança, os prêmios do
IBGC promovem debates nos meios empresarial, jornalístico e acadêmico, além de
reconhecerem pessoas e empresas atentas à temática da Governança Corporativa.
Para abranger os diferentes públicos, o Instituto anualmente promove os prêmios
IBGC de Governança Corporativa, IBGC-Itaú de Jornalismo e IBGC de Trabalhos
Acadêmicos – o antigo Prêmio de Monografia.

Prêmio IBGC de
Governança Corporativa
Criado em 2005, o Prêmio visa ampliar
o número de empresas, instituições
e profissionais sensibilizados pela
mensagem do Instituto, além de servir
como um método de autoavaliação
para as organizações.
Subdividido nas categorias Empresas
Listadas, Não-Listadas, Inovação e
Evolução, o Prêmio teve os vencedores
da quarta edição anunciados na noite
de 28 de outubro. As empresas contempladas foram Iochpe Maxion, na categoria
Evolução; Alesat Combustíveis, em Não-Listadas; e Bematech, pelo segundo ano
consecutivo, em Empresas Listadas. A categoria Inovação não teve vencedor.

Entrega do Prêmio IBGC de
Governança Corporativa,
em outubro

Comparado o desempenho de 2007 ao deste exercício, a Iochpe Maxion,
empresa premiada na categoria Evolução, apresentou uma melhora de 36%
na pontuação e subiu 56 posições na análise realizada pelo IBGC. No processo
de migração para o Novo Mercado, a empresa adotou práticas como tag along
acima das exigências legais e a eliminação das ações sem voto, obtendo um
maior alinhamento entre o poder de voto e o poder econômico.
A vencedora na categoria Empresas Não-Listadas, Alesat Combustíveis, destacouse, entre outros aspectos, ao ter o plano de sucessão formalizado e reavaliado
frequentemente, com investimento em treinamento dos possíveis sucessores.
Outras ações foram a transparência com investidores e credores, o mecanismo
rígido e eficaz para a realização de transações com partes relacionadas e a
proibição formal de empréstimos para o controlador e partes relacionadas.
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Entrega do Prêmio IBGC-Itaú de
Jornalismo, em dezembro

Em continuidade às ações passadas, a Bematech conquistou a categoria Empresas
Listadas ao manter e aperfeiçoar suas práticas de governança, como a adoção
de regras formais para transações com partes relacionadas; avaliação anual do
Conselho; facilidade na participação em assembleias; proibição de empréstimos
para o controlador e partes relacionadas; independência do Conselho; e dedicação
de seus conselheiros à empresa, por integrarem outros poucos órgãos.

Prêmio IBGC-Itaú de Jornalismo
Em sua terceira edição, o prêmio de jornalismo tem o objetivo de incentivar
os profissionais de imprensa a publicar reportagens resultantes de pesquisas e
de análises no campo da Governança Corporativa, estimulando o interesse e a
cobertura sobre o tema.
O anúncio dos vencedores, neste ano formado coincidentemente somente por
duplas, aconteceu durante o jantar do 9º Congresso Brasileiro de Governança
Corporativa. Os trabalhos vencedores foram selecionados dentre os 52 inscritos,
entre artigos, reportagens e ensaios publicados na imprensa de 1º de outubro de
2007 até 7 de novembro de 2008.
Conquistaram a primeira colocação os jornalistas Fernanda Arechavaleta e Marcos
Graciani, da Revista Amanhã, com a matéria Sete Amargas Lições de uma Crise. A
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segunda colocação ficou com Caiu o Disfarce, de Marcelo Loureiro e Silvio Muto,
da Revista Capital Aberto. Graziella Valenti e Silvia Fregoni, do Valor Econômico,
ficaram com o terceiro lugar, com a matéria Conselhos em Tempo de Crise.
O júri do Prêmio foi coordenado pelo associado Richard Doern e composto
pelo também associado Eduardo Lemos e pelos jornalistas Ivo Ribeiro (Valor
Econômico), Nelson Blecher (Época Negócios) e Rita Tavares (Agência Estado).

Prêmio IBGC de Trabalhos Acadêmicos
Reformulada em 2008, a premiação manteve seu compromisso de estimular
a perspectiva científica na investigação da Governança Corporativa, ampliar a
percepção e incentivar a adoção das melhores práticas no País.
A quinta edição aconteceu ao longo do ano, num processo de seleção dos
trabalhos finalistas. E, para fechar o ciclo, no dia 15 de dezembro, o Instituto realizou
em sua sede uma cerimônia com a apresentação dos três finalistas na categoria
Projeto de Pesquisa e dos artigos vencedores, culminando com a premiação das
categorias Artigos e Projeto.
Dentre os 32 artigos inscritos, em primeiro lugar venceu o trabalho de autoria
de Sérgio Nunes Muritiba, Marcos Abílio Bosquetti, Maria Tereza Leme Fleury e
Patrícia Morilha Muritiba, intitulado: Autonomia do Conselho de Administração
de Multinacionais e Barreiras à Governança Corporativa. O segundo lugar ficou
com o trabalho: The New Paradigm of Stock Ownership and Shareholder Private
Agreement of Firms Listed on Bovespa´s Listing Segments, por Érica Gorga. E,
em terceiro lugar, Influência das Práticas de Governança Corporativa no Retorno
Excessivo dos Fundos de Pensão Brasileiros, por Fernando José Vieira Torres e
Joséte Florêncio dos Santos (coautora).
Já na categoria Projeto de Pesquisa, dentre nove trabalhos inscritos, venceu
o elaborado por Patrícia Maria Bortolon: Governança Corporativa e Estrutura
de Propriedade - Três Ensaios: Estrutura Piramidal x Ações sem Direito a Voto;
Unificação de Ações e Poison Pills.
Sob a coordenação de João Batista Fraga (então BM&FBovespa), compuseram a
banca, na etapa de seleção dos trabalhos e premiação dos artigos, os professores
Roberta Prado (FGV), Neusa Bastos (PUC-SP), Ricardo Leal (COPPEAD/UFRJ),
Alexandre Di Micelli (FEA-USP), Richard Saito (FGV) e Roberto Lamb (UFRGS).
Durante o evento, a avaliação dos projetos finalistas ficou a cargo do coordenador
da banca e das professoras Prado e Bastos, além do cocoordenador do Grupo de
Estudos de Sustentabilidade para as Empresas (GESE) Carlos Eduardo L. Brandão.
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Publicações

1

Série Cadernos de Governança Corporativa
Junho
5º Caderno: Modelo de Regimento Interno do Conselho de Administração
Segunda publicação elaborada pelo Comitê Jurídico e quinto da série Cadernos
de Governança Corporativa, o Modelo de Regimento teve seu conteúdo debatido
em evento de lançamento, ocorrido em junho de 2008.
Para debater o documento sob a ótica prática, legal e acadêmica, estiveram presentes
Paulo Conte Vasconcellos, conselheiro de administração, a advogada Eliane A.
Chimenti e o advogado e coordenador do Comitê, Paulo F.C. Salles de Toledo.
O novo caderno dá continuidade ao Manual Prático de Recomendações
Estatutárias, segundo da série, e propõe às companhias, abertas e fechadas, um
modelo de regimento para disciplinar o funcionamento de um conselho de
administração. A proposta está em consonância com a regulamentação, a legislação
e o Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa do IBGC.

Novembro
6º Caderno: Guia de Orientação para a Implementação de Portal
de Governança
Para apresentar a ferramenta Portal de Governança e suas funcionalidades foi
organizado um evento de lançamento do sexto caderno em novembro. O debate
contou com a participação dos membros do Comitê Portal de Governança, grupo
responsável pela elaboração do documento: Ezequiel Tavares da Energias do Brasil
e coordenador do grupo, Gisélia da Silva, gerente da Assessoria do Conselho de
Administração da CPFL, Virgílio Aguiar, gerente de Governança Corporativa da Brasil
Telecom, e Ricardo Ferraz, conselheiro da Brasil Telecom.
Com base nas experiências práticas, Silva e Aguiar apresentaram o processo de
adoção da ferramenta, trazendo sua definição, objetivos, funcionalidades, públicoalvo, sequência de implementação e possíveis conteúdos. O caderno propõe
medidas de segurança e áreas candidatas à administração do Portal.
Tavares e Ferraz deram depoimentos sobre a importância do funcionamento
do Portal como meio de agilizar e facilitar o acesso às informações e o processo
decisório da alta administração.
1

O arquivo digital e o impresso de todas as publicações do IBGC podem ser solicitados pelo e-mail: ibgc@ibgc.org.br
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Série Estudos de Casos
Dezembro
Lançamento da nova série
Lançada oficialmente durante o nono Congresso do IBGC e debatida em um dos
painéis simultâneos do evento, a nova série Estudos de Casos apresenta um caráter
mais prático e reforça o objetivo de disseminar e compartilhar as experiências de
empresas sobre temas da Governança Corporativa.
De responsabilidade do Comitê de Gerenciamento de Riscos Corporativos do IBGC,
os três primeiros volumes da série trazem diferentes aspectos do gerenciamento
de riscos, elaborados nas etapas de definição dos temas, apresentação das
empresas e debates internos do Comitê para identificar as lições aprendidas.
E, com o objetivo de apresentar esses aprendizados obtidos no âmbito do
Comitê, o painel do Congresso contou com a participação das coordenadoras
do grupo Letícia Costa, da Booz & Company, e Lucia Hauptman, da Pragma
Patrimônio, além dos palestrantes Maurizio Mauro, da TTLM Gestão e
Participações, e Hedley Griggs, da Abril S.A.

1º: Visão Evolutiva do Modelo de Gestão de Riscos
Primeiro volume da série, Visão Evolutiva apresenta o estudo das empresas Vale
e Natura Cosméticos, ambas compartilhando as principais características de seus
modelos de gestão de riscos e os desafios enfrentados.

2º: Gestão Integrada de Riscos
Com base nas experiências do Banco Real e da Brasil Telecom, o segundo volume
aborda o histórico, benefícios e desafios da gestão integrada de riscos adotada
pelas companhias, além de trazer as principais características e lições aprendidas.

3º: Gestão de Riscos como Instrumento para a Tomada de Decisão
Sob o prisma das experiências da Votorantim Celulose e Papel (VCP), o terceiro
volume aborda as mudanças organizacionais, benefícios e desafios, processo
evolutivo de avaliação e as lições aprendidas.
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Código de Conduta
O Código foi lançado em outubro de 2007 e ao longo de 2008 o IBGC empenhou-se em
coletar as adesões dos associados ao documento. Como meio, adotou-se inicialmente a
internet, com lembrete mensal para os que ainda não haviam se manifestado, e a partir
de março acrescentou-se à iniciativa a coleta de assinaturas durante os eventos do IBGC.

Cartas Diretrizes
Série de pareceres técnicos é inaugurada com a publicação da primeira Carta
Diretriz, sob o título Independência dos Conselheiros de Administração – Melhores
Práticas e o Artigo 118 da Lei das Sociedades Anônimas. O trabalho aponta
recomendações das melhores práticas de Governança Corporativa ao alcance do
conselheiro e o que as empresas devem fazer para evitar eventuais conflitos, assim
como sugere mudança na redação do artigo em questão.
Para disseminar esse primeiro parecer, o IBGC organizou eventos em São Paulo
e Rio de Janeiro no dia 13 de março. A entrega formal do documento na capital
paulista foi efetuada a entidades como a Associação Nacional dos Executivos
de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac), Instituto Brasileiro de
Executivos de Finanças (Ibef ), Associação de Investidores no Mercado de Capitais
(Amec), Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de
Capitais (Apimec), Instituto Brasileiro de Relações com Investidores (Ibri) e Instituto
dos Auditores Independentes do Brasil (Ibracon). No Rio de Janeiro, as entidades
representadas foram CVM, BNDES, Associação Brasileira das Companhias Abertas
(Abrasca), fundos de pensão, entre outras.
A divulgação do parecer se estendeu à apresentação da Carta aos parlamentares
em um dia no Congresso Nacional. Em abril, o conteúdo do documento foi exposto
ao presidente da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados,
Pedro Eugênio, ao chefe do gabinete da então presidência do Senado, Florian
Madruga, e à assessora especial do então presidente da Câmara dos Deputados,
Solange Loiola, entre outros congressistas.
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Governança Corporativa – Estrutura
de Controles Societários
Lançado e produzido especialmente para o nono Congresso do IBGC, o terceiro
livro do Instituto foi elaborado pelo Comitê do Congresso durante as etapas de
debate, organização e realização do evento anual.
Formado por 14 artigos de diferentes profissionais, o livro aborda temas como
capital difuso, formação de corporations, dispersão de capital, recentes mudanças
de estrutura, controle de subsidiárias, grupo estatal e atuação dos fundos de
pensão. A obra contempla ainda experiências sobre a evolução da propriedade
no País, com paralelo às vivências internacionais, além das lições aprendidas em
Governança Corporativa.

“Não se pode fazer funcionar o arcabouço de Governança Corporativa,
que envolve o conselho de administração, caso haja uma vinculação
de voto na figura do conselheiro de administração”
Mauro Rodrigues da Cunha, presidente do Conselho de Administração do IBGC
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Biblioteca
Em 2008, a Biblioteca João Bosco Lodi aumentou o seu acervo em 25%, evoluindo
de 1.981 títulos cadastrados para 2.490, segmentados em 377 títulos de livros,
285 folhetos, 43 periódicos (revistas), 206 artigos de periódicos, 204 capítulos de
livros, 67 monografias, 17 dissertações e oito teses, 842 clippings e 408 arquivos
digitais. Em setembro o acervo, cujo tratamento obedece aos padrões técnicos
internacionais, foi disponibilizado para consulta no site.

Pesquisas
Fonte de informação e de dados técnicos sobre diferentes aspectos da Governança
Corporativa, as pesquisas realizadas pelo Centro de Conhecimento do IBGC
procuram contribuir para o desenvolvimento e aperfeiçoamento do tema no
País. O ano de 2008 foi caracterizado pela continuidade de projetos propostos em
exercícios anteriores e por novas iniciativas.

Versão em inglês do livro Governança Corporativa
em Empresas de Controle Familiar
Lançado em 2006, o livro foi traduzido para o inglês no ano seguinte e, em 2008,
teve sua versão impressa finalizada que culminou com o lançamento do material,
com patrocínio parcial do Center for International Private Enterprise (CIPE).

ISE/Bovespa
O IBGC deu continuidade, pelo quarto ano consecutivo, ao desenvolvimento
da Dimensão Governança Corporativa do questionário de seleção do Índice de
Sustentabilidade Empresarial da Bovespa. A exemplo do ano anterior, o processo
de pesquisa e atualização do questionário garantiu que os critérios mais adequados
e relevantes fizessem parte do processo de seleção das empresas para compor a
carteira do índice durante 2009.
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“A meritocracia tem de ser exercida de forma rigorosa para que o sistema
de remuneração variável tenha o resultado desejado: a criação de valor
para o acionista”
Antonio Carlos Bonchristiano, sócio da GP Investments

Remuneração e Estrutura de Conselhos de Administração
Com previsão de término para o segundo trimestre de 2008, a segunda edição da
pesquisa avançou na coleta de dados, porém a conclusão foi adiada na expectativa
de se obter informações mais aprofundadas das empresas participantes. Em
parceria com a Watson Wyatt, a pesquisa visa mapear as práticas e políticas de
remuneração e estrutura dos conselhos de administração das empresas brasileiras.

Avaliação de Conselheiros, Conselhos de Administração
e Principal Executivo
No segundo semestre de 2008, o Comitê de Recursos Humanos assumiu a
responsabilidade de conduzir o trabalho de delinear a metodologia de avaliação
mais adequada à realidade brasileira alinhada aos parâmetros de qualidade
internacional. Idealizada em 2007, essa análise visa preencher uma lacuna existente
no País sobre metodologia de avaliação de conselhos, conselheiros e executivos.

Empresas Não Listadas de Controle Familiar
A fim de apresentar ao mercado uma visão sobre a compreensão e o modo como
a Governança é adotada por empresas familiares não-listadas de médio porte, em
2008, a pesquisa recebeu versões preliminares de alguns estudos-piloto. Em 2009,
serão utilizados questionários e entrevistas com representantes da alta gestão e
da família controladora para registrar as percepções sobre o tema e entender o
papel da família ao longo da história da empresa.
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Guia Exame de Sustentabilidade
A convite do Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas
(GVces) e da revista Exame, o IBGC participou novamente do Guia Exame de
Sustentabilidade, por meio da elaboração e aperfeiçoamento do questionário de
Governança Corporativa. O objetivo da iniciativa é destacar empresas brasileiras
que adotam as boas práticas de sustentabilidade.

As novidades de 2008
Pesquisa IBGC-Booz & Company de Governança Corporativa
Re-edição da pesquisa de 2003, o IBGC e a Booz & Company iniciaram a condução
de um estudo conjunto sobre Governança Corporativa nas maiores empresas
do País. Além de verificar a evolução e o estado atual da Governança no Brasil, o
estudo apresenta também como principais objetivos: entender a percepção sobre
a importância e os benefícios trazidos pela Governança Corporativa e identificar
quais os fatores de governança são percebidos como os mais críticos, por meio de
mapeamento das práticas de governança em empresas brasileiras e compará-las
às melhores práticas.

Dispersão de Capital em Empresas Brasileiras sob a Perspectiva da
Governança Corporativa
A pesquisa sobre empresas de capital pulverizado é o resultado da dissertação de
mestrado elaborada por Heloisa Bedicks, secretária-geral do IBGC. O estudo analisou
tópicos como caracterização do controle definido, estrutura dispersa e difusa; conflito
de agência e estrutura dispersa, Governança Corporativa nesse tipo de estrutura,
papel do conselho de administração em empresas com capital disperso, processo de
gestão e de remuneração dos administradores, além de apresentar alguns exemplos
de processo de pulverização de capital realizado por empresas brasileiras.
Dentre os resultados obtidos verificou-se, na percepção dos administradores das
empresas investigadas, que esse tipo de estrutura societária traz um novo panorama
para as companhias: a possibilidade de aumentar sua competitividade em relação às
outras empresas, ao desvincular a aversão ao risco da capacidade de investimentos do
acionista controlador e, assim, empreender os projetos da companhia.
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Papel dos Investidores Institucionais na Promoção da Governança
Corporativa no Brasil
O estudo, coordenado pelo IBGC em parceria com a Associação Nacional de Bancos de
Investimento (Anbid) e a Associação de Investidores no Mercado de Capitais (Amec),
integra a iniciativa da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE) em trocar experiências e discutir alternativas viáveis de serem replicadas em
diferentes mercados. O estudo agregou conhecimento sobre o ambiente de negócio
no Brasil, bem como buscou com fontes do mercado qual a contribuição aplicada à
Governança por cada tipo de investidor institucional. O documento com a realidade
brasileira foi atualizado pelo IBGC e serviu de base para a formulação do White Paper
para investidores internacionais na América Latina, elaborado pela OCDE.
A iniciativa da Organização engloba ainda a realização de mesas-redondas para discutir
trabalhos semelhantes realizados em outros países da América Latina (leia mais sobre
esta iniciativa na subseção Representatividade Internacional). Neste contexto, o IBGC
agregou valor à discussão e ampliou o conhecimento existente sobre o ambiente
corporativo nacional e internacional.

“Considerando os dois instrumentos-chave para o exercício da
governança de uma organização – o monitoramento e o alinhamento
de interesses –, ambos enfrentam dificuldades particulares expressivas
no ambiente estatal”
Ruderico F. Pimentel, mestre em Controle/Pesquisa Operacional
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5.

dimensão
Institucional

Parcerias
BI Internacional
Aprovada em dezembro de 2008, a parceria entre o IBGC e o BI Internacional
prevê a utilização das instalações da BI para a realização dos cursos de
formação para conselheiros do Instituto em 2009. Como contrapartida, o
IBGC investirá na disseminação e discussão da Governança Corporativa, por
meio de pesquisas e publicações.

Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e
Financeiras (FIPECAFI) – CEG
O Conselho de Administração do IBGC aprovou a parceria com a Fundação Instituto
de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras (FIPECAFI). Em conjunto, o IBGC
participa com o Centro de Estudos em Governança Corporativa (CEG)-FIPECAFI,
de eventos e da elaboração e realização do MBA Governança Corporativa, cuja
primeira turma tem previsão de início em abril de 2009.

Grupo de Institutos, Fundações e Empresas (GIFE)
Em parceria com o GIFE, o IBGC irá desenvolver um manual das melhores práticas
de governança para institutos e fundações corporativas. A iniciativa é patrocinada
pelo Instituto Camargo Corrêa (ICC), Fundação Banco do Brasil (FBB) e Fundação
Odebrecht. O objetivo é estabelecer parâmetros de governança que possam ser
seguidos por estas entidades e que tragam maior transparência e credibilidade
para o setor. O lançamento oficial está previsto para outubro de 2009.
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“A chave da conciliação do interesse público com o privado é a transparência”
Aldo Luiz Mendes, vice-presidente de Finanças, Mercado de Capitais e Relações com Investidores do Banco do Brasil

Instituto de Gestão das Participações do Estado (IGEPE)
Durante o segundo dia do nono Congresso Anual, o IBGC selou acordo de parceira
com o IGEPE, de Moçambique. A iniciativa prevê, entre outras ações, o intercâmbio
permanente de informações sobre desenvolvimento legislativo, propostas,
estudos, dissertações, recomendações ou outros dados envolvendo Governança
Corporativa. O protocolo tem duração de três anos.

Parceiros Voluntários
No segundo semestre de 2008, o IBGC firmou parceria com a ONG Parceiros
Voluntários, com o objetivo de contribuir na implementação e incorporação
dos propósitos estabelecidos pelo projeto Desenvolvimento de Princípios
de Prestação de Contas e Transparência em Organizações da Sociedade Civil.
Contratado pelo Fundo Multilateral de Investimentos do Banco Interamericano
de Desenvolvimento (FUMIN-BID), o projeto tem como meta alcançar no Terceiro
Setor uma melhoria dos processos e do cumprimento efetivo de suas missões e
posicionamentos perante a comunidade.
Integram a ação: desenvolver princípios e ferramentas de prestação de contas e
transparência para Organizações da Sociedade Civil (OSC); incorporar essas ações
nas OSC; fortalecer o ambiente institucional para a inclusão desses princípios; e
monitorar e difundir os resultados do programa.

Relatório Anual 2008

49

Dimensão Institucional

Representatividade
Nacional
Em 2008, o IBGC participou de seminários, mesas-redondas, congressos, painéis
e palestras, entre outras atividades promovidas por instituições comprometidas
em fomentar o debate sobre Governança Corporativa, como, por exemplo,
Câmara Americana de Comércio (Amcham), Associação dos Analistas e
Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais (Apimec), BM&FBovespa,
USP, entre outras organizações. Dentre os tópicos debatidos destacam-se
estratégia e sustentabilidade, papel das secretarias de conselhos, relacionamento
das empresas com as principais instituições do mercado e certificação.

"Para não reinventar a roda, precisamos expandir nossos horizontes. Hoje o
IBGC é referência internacional em governança. Temos muito a ensinar, mas
também muito a aprender. Os problemas no mundo são semelhantes, mas
as soluções às vezes são diferentes"
Leonardo Viegas, coordenador do Comitê de Capacitação
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Representatividade
Internacional
2

Ao longo de 2008, o IBGC fez-se representar por meio de seus associados em
eventos realizados e organizados por instituições internacionais comprometidas
com o debate e a disseminação das boas práticas de Governança Corporativa.
O Instituto participou das atividades, em março e setembro, do International
Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), em abril, do Institute of Corporate
Governance – Panamá, em novembro, do United Nations Conference on Trade
and Development (UNCTAD), além das citadas abaixo.

Centro Internacional de Conferências Joaquim Chissano
O IBGC participou da Conferência Internacional sobre Governança Corporativa
em Maputo, Moçambique, organizada pelo Centro Internacional de Conferências
Joaquim Chissano. O evento aconteceu na primeira quinzena de outubro sob o
título Probidade e Integridade na Nascença do Milênio, com o objetivo principal
de consolidar o debate sobre governança no continente africano.
O Instituto, durante o painel Governança Corporativa: sua Relevância aos
Mercados Emergentes, apresentou a experiência brasileira na adoção da boa
Governança Corporativa, demonstrando ser este um assunto não só para países
desenvolvidos, podendo a adoção de seus princípios ser entendida como um
atalho ao desenvolvimento.

Global Corporate Governance Forum (GCGF)
Em abril, o IBGC foi representado em encontro internacional para validação de
técnicas de treinamento de conselheiros em Washington. O curso teve como meta
finalizar o debate sobre o método a ser aplicado em 2009 em diferentes países, em
especial os em desenvolvimento, como, por exemplo, Brasil, Jamaica e Paquistão.

2	Esta seção é um espaço viabilizado pela iniciativa dos associados ao IBGC em participar ativamente da agenda global e nacional, despendendo de seu tempo e
recursos próprios na ação.
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International Corporate Governance Network (ICGN)
O IBGC participou das conferências da ICGN promovidas em junho na Coreia e
em dezembro nos EUA, registrando o reconhecimento internacional alcançado
pelo Instituto e destacando algumas propostas formuladas pelas instituições
de outros países. O conteúdo do evento forneceu material para ser debatido e
utilizado no nono Congresso do IBGC.

Jornada Técnica Washington DC e Congresso NACD
Entre os dias 19 e 24 de outubro, uma delegação de 28 associados ao IBGC
participou da conferência da National Association of Corporate Directors (NACD)
e do ciclo de palestras sobre temas relacionados à Governança Corporativa,
organizado especialmente para o IBGC pelo Global Corporate Governance
Forum (GCGF). As atividades, realizadas nas dependências do Banco Mundial,
fizeram parte da Jornada Técnica Washington DC, viagem de estudos elaborada e
coordenada pelo Comitê de Capacitação do IBGC.

Delegação brasileira durante
Jornada Técnica, em outubro
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O debate abrangeu a temática do conflito de interesses dos diretores-presidentes
que ocupam também a posição de presidente do conselho, a alta remuneração
dos executivos, a revisão de práticas de gestão de risco, a necessidade de adoção
de avaliação dos conselheiros e maior profissionalismo destes, tendo como base o
cenário da crise financeira global e a falência de instituições financeiras tradicionais.

Dimensão Institucional

Mesa-Redonda Latino-Americana no México
Em dezembro, o IBGC participou da nona edição da mesa-redonda Latino -Americana
em Governança Corporativa, desta vez sediada no México. O evento é uma iniciativa
da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e da
Corporação Financeira Internacional (IFC, sigla em inglês), braço financeiro do
Banco Mundial.
Com o objetivo de discutir o desenvolvimento recente da Governança Corporativa
na região, o evento abordou sobre a desmutualização das bolsas e seu impacto
na Governança; as tendências recentes e prioridades de enforcement na América
Latina; o desenvolvimento de uma agenda para diminuir riscos e superar
obstáculos na melhora da Governança; e a revisão do documento intitulado Latin
America White Paper on Institutional Investors and Corporate Governance.
Parte do documento, o panorama brasileiro inserido no White Paper foi feito em
2007 para o encontro de Medellín e atualizado no segundo semestre de 2008,
considerando as mudanças no cenário global. O foco de ambas as versões
produzidas pelo IBGC em parceria com a Associação Nacional de Bancos de
Investimento (Anbid) e Associação de Investidores no Mercado de Capitais (Amec),
está no papel dos investidores institucionais na promoção da Governança.
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6.

governança
no IBGC

A partir da dedicação no desenvolvimento de atividades fomentadoras das
boas práticas de governança e na sua disseminação, o IBGC vem conquistando
cada vez mais reconhecimento nacional e internacional. E, para poder transmitir
conhecimento e ser um fórum de debates crível, mostra-se de vital importância
a prática e a incorporação dos conceitos publicamente defendidos pelo Instituto
em seu ambiente interno. Estabelecer a cultura da Governança internamente,
tendo os valores e princípios travestidos em estrutura e identidade, pode ser
considerado o ponto-chave para a real prática.
O IBGC conta com um conselho de administração trabalhando de modo integrado
ao Comitê Executivo. Formado por nove integrantes associados, o órgão reuniuse nove vezes em 2008. Com o objetivo de promover a orientação geral, definir a
estratégia e monitorar os planos de ação do Instituto, o Conselho também tem a
função de defender o desenvolvimento da Governança Corporativa no País.
Ao passo que ao Comitê Executivo - composto por um conselheiro e dois associados
eleitos pelo Conselho - cabe gerenciar as atividades sociais, de negócios e operações
do Instituto, zelando pela observância da lei, do Estatuto do IBGC, das melhores
práticas e pelo cumprimento das decisões tomadas na Assembleia Geral, nas reuniões
do Conselho e em suas próprias. Os integrantes de ambos, Conselho e Comitê,
exercem função pro bono e podem ser classificados como membros independentes
ao considerar a definição da Global Reporting Initiative (GRI): “Não tem nenhuma
participação financeira na organização nem outros benefícios potenciais que
poderiam criar um conflito de interesses”.
Outros dois comitês dão suporte às atividades do Conselho: Admissão e Auditoria.
Exclusivamente formados por conselheiros, o primeiro realiza a análise de cadastros
e aprovação dos candidatos a associados do IBGC e recepciona as renúncias dos
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associados; e o segundo objetiva rever em detalhes as recomendações feitas pela
audiência externa do Instituto, além de acompanhar e monitorar os trabalhos do
departamento financeiro.

Assembleia Geral
Ordinária, em março

O Conselho e Comitê Executivo são assessorados pela Secretaria Geral e pela
equipe de funcionários do IBGC, além de contar com o apoio e colaboração dos
28 comitês e subcomitês de associados, cujos membros atuam pro bono. Em
2008, foram 251 diferentes membros participando de um ou mais comitês.
Parte da estrutura da governança do Instituto, os Capítulos Rio, Paraná e Sul
emergem com o objetivo de atuar próximos às realidades locais, disseminando as
boas práticas por meio do desenvolvimento da programação do IBGC; de cumprir
e fazer cumprir o Estatuto Social do Instituto, as melhores práticas, o regulamento
dos Capítulos, assim como as deliberações do Conselho de Administração ou do
Comitê Executivo do Instituto; entre outras atribuições. Os coordenadores dos
capítulos exercem suas funções pro bono, com mandato anual.

AGO 2008
Para igual período de mandato, os novos membros do Conselho foram eleitos
durante Assembleia Geral Ordinária (AGO), realizada no dia 27 de março de 2008,
em São Paulo. Anunciados os nove conselheiros eleitos, o grupo reuniu-se para
definir o presidente do Conselho e os vice-presidentes. Mauro Rodrigues da
Cunha, economista e associado ao IBGC desde 2001, foi o eleito à presidência, com
Gilberto Mifano e João Nogueira Batista como vice-presidentes. Alberto Whitaker,
Eliane Lustosa, Fernando Mitri, João Verner Juenemann, Paulo D. Villares e Ronaldo
Veirano completaram o novo quadro de conselheiros do Instituto. Formaram o
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Comitê Executivo André Coutinho, Eliane Lustosa e Ricardo Veirano. E a secretária
geral, Heloisa Bedicks, permaneceu à frente do Instituto.
Durante a AGO, a então gestão apresentou a prestação de contas, o orçamento
anual e as demonstrações financeiras para aprovação, antes do anúncio dos novos
membros. Participaram do processo eleitoral 393 associados-eleitores, utilizando
principalmente a Internet (66,4%) como meio de votação para eleição dos
conselheiros, seguido por fax (28,5%) e presencial (3,8%). A apuração da votação
e a auditoria de todo o processo eleitoral ficou a cargo da BDO Trevisan, cujo
trabalho foi realizado pro bono.

Aprimoramento da governança no Instituto
Desde 2004, o Instituto viabiliza a votação a distância, sendo anunciado em
dezembro de 2008 o aperfeiçoamento do processo a partir da adoção de sistema
on-line com certificado digital, cujo mecanismo trará agilidade e maior segurança
ao processo de votação.
As melhorias são observadas também na formação de novos comitês, a fim de
preencherem demandas e debates necessários sobre diferentes aspectos da
Governança, como os comitês Boas Práticas em Reuniões e Assembleias, Práticas
de Governança para Empresas Estatais e Recursos Humanos.
Dois novos comitês, agora direcionados ao aprimoramento da governança
do próprio Instituto, foram criados: um nomeado Comitê de Governança
e Indicação e outro, Comitê de Conduta. O primeiro tem como prioridade,
além da governança do Instituto, a indicação de associados para integrarem o
Conselho do IBGC. Já ao Comitê de Conduta compete promover a divulgação
e atualização periódica do Código de Conduta, bem como esclarecer dúvidas
de interpretações e, em especial, receber e analisar denúncias de violações.
Aprovado pelo Conselho em dezembro, o Comitê Internacional foi o mais novo
grupo formado, com a responsabilidade de coordenar a atuação de associados
engajados em atividades internacionais e de divulgar informações sobre eventos
de interesse aos demais associados.
A criação de novos comitês se soma ao trabalho de melhor gerir os em plena
atividade. Para isso, o IBGC vem desenvolvendo a elaboração do regimento interno
dos comitês, o qual define procedimentos e responsabilidades.
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Equipe IBGC
O ano de 2008 sinalizou mudanças também no quadro de funcionários,
demonstrado pela contratação de novos integrantes, e na reestruturação
salarial e de cargos. Houve a criação de duas novas áreas: Certificação e Banco
de Conselheiros e Projetos Especiais. A apresentação do estudo elaborado
pela Watson Waytt ao Conselho aconteceu em junho com a proposta de
readequação salarial baseada nas práticas de mercado. O IBGC prepara nova
proposta para a revisão da estrutura organizacional e para a parcela variável
da remuneração dos funcionários, para a qual serão selecionadas futuramente
cinco metas de mensuração.
O mapeamento de processos internos, iniciado em 2007, continuou a ser
desenvolvido ao longo de 2008. A fim de tornar o funcionamento do IBGC mais
transparente e objetivo, o trabalho de mapeamento, junto à formalização do
perfil dos cargos, teve o benefício de congregar a equipe num objetivo único:
tornar mais eficiente o desenvolvimento das atividades do IBGC.

“Mais importante do que as próprias regras é conscientizar-se de que a
assembleia se trata de um momento único de prestação de contas”
Renato Chaves, então diretor de Participações da Previ
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Avaliação dos conselheiros
Quem guardará os guardiões? Esta frase incorpora toda a problemática da Governança Corporativa. E ela se torna
ainda mais relevante conforme se caminha rumo ao topo das organizações.
Em 2008, o IBGC avançou significativamente na formalização e institucionalização do processo de avaliação do
Conselho de Administração. O processo teve início no segundo semestre de 2008, quando os conselheiros aprovaram
a metodologia a ser utilizada no ano, seu cronograma e seus objetivos. Optou-se ainda por fazer a avaliação sem a
utilização de consultores externos, ainda que vislumbrando esta possibilidade dentro de alguns anos.
Os objetivos do processo possuem duas vertentes principais. Primeiramente, visa auxiliar os próprios conselheiros
a avaliarem sua contribuição durante o ano, sua interação com os demais conselheiros e as visões sobre potenciais
melhorias. Em segundo lugar, suprir os associados com informações relevantes sobre o que ocorre dentro do Conselho.
A percepção do IBGC é que se deve buscar cada vez mais dados objetivos para a construção do melhor Conselho
possível, e não apenas refletir afinidades pessoais de cada um dos associados.
O relatório de avaliação foi aprovado na reunião do Conselho de Administração em fevereiro de 2009 e sua íntegra
foi incluída na ata daquela reunião. Destacam-se abaixo alguns dos pontos importantes da avaliação realizada, que
contou também com a supervisão do recém-criado Comitê de Governança e Indicação:
•

O atual mandato foi exercido de maneira satisfatória.

•

 onselho com excelente dinâmica, em que diversidade de formação, experiência e enfoque dos conselheiros
C
comprovou ser uma característica importante em conselhos de sucesso.

•

Os conselheiros contribuíram para o Instituto em várias dimensões, além de cumprirem os deveres de cuidado
e de diligência – em média, o tempo de preparação reportado para as reuniões foi de até uma hora.

•

A despeito dos grandes avanços feitos na política de comunicação, ainda há críticas sobre este aspecto. Muitas
foram canalizadas pelo Comitê de Comunicação e, através de uma maior interação com este, o IBGC conseguirá
dar ainda mais transparência às atividades do Conselho.

•

 uase todos os comentários sobre a qualidade e tempestividade do material enviado ao Conselho foram
Q
positivos. A decisão de se aprovar as atas nos dias posteriores ao término das reuniões recebeu elogios de
parceiros internacionais.

•

A condução das reuniões também foi bem-avaliada, com algumas exceções. A principal delas, seguramente, é
a constante ultrapassagem das previsões de horário para o término.

•

A assiduidade dos conselheiros foi elevada, com uma média de 74% de presença. Apenas dois conselheiros
tiveram assiduidade inferior a 60%. Praticamente todas as faltas foram justificadas antecipadamente.

•

 disponibilidade de tempo de alguns conselheiros foi tema recorrente de crítica. Por outro lado, todos
A
contribuíram muito nos trabalhos de comitês.

•

 om base nos dados recebidos, nas avaliações individuais e 360º e na análise do presidente, o Conselho concluiu
C
que todos os atuais conselheiros estariam aptos a concorrer à reeleição e submeteu esta conclusão ao Comitê de
Indicação e Governança e aos associados.
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Comitês do Conselho
1. Admissão
O Comitê de Admissão, um dos três comitês do Conselho, tem como atribuição
aprovar os candidatos a associados do Instituto, bem como receber renúncias de
associados. Este comitê é composto exclusivamente por membros do Conselho
de Administração.

2. Auditoria
Composto somente por membros do Conselho, o Comitê de Auditoria focou suas
atividades em rever em detalhes as recomendações feitas pela auditoria externa
do IBGC, visando à Implantação dessas recomendações com a consequente
melhoria de controles e minimização de riscos. Especial atenção foi dada à
disponibilidade em tempo hábil de balancetes e outros documentos contábeis
para permitir, assim, sua análise em tempo de executar correções necessárias
ainda no ano. Foram também analisados aspectos relativos à infraestrutura de
TI, buscando identificar necessidades, pontos de estrangulamento e fragilidades
potenciais, para imediatamente apontar soluções apropriadas.

3. Executivo
Diferentemente dos outros dois comitês do Conselho, o Executivo é formado por
três associados ao IBGC, eleitos pelo Conselho, e o terceiro deve ser necessariamente
conselheiro. O Comitê tem como responsabilidade gerenciar as atividades sociais,
de negócios e operações do Instituto, zelando pela observância da lei e do
Estatuto do IBGC e pelo cumprimento das decisões tomadas na Assembleia Geral,
nas reuniões do Conselho de Administração e em suas próprias reuniões.
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Comitês de Associados
4. Agenda Temática
O Comitê é responsável pela definição da agenda temática, previamente aprovada
pelo Conselho de Administração, e escolha dos palestrantes.

5. Boas Práticas em Reuniões e Assembleias
O Comitê iniciou suas atividades no mês de agosto de 2008, tendo sido
dividido em três grupos de trabalho: Grupo Reuniões de Conselho e dois
grupos de reuniões de assembleias, um deles desenvolvendo a parte que
antecipa a assembleia até sua abertura e o outro se concentrando no durante
e depois da assembleia. Os três grupos desenvolveram suas sugestões de
textos, atualmente em fase de consolidação.
O resultado será editado em formato de Caderno de Governança sobre
conselho e assembleias. A expectativa do Comitê é de os trabalhos serem
concluídos em 2009.

6. Capacitação
Os principais eventos do Comitê de Capacitação em 2008 consistiram na realização
da Jornada Técnica a Washington DC, da qual participaram 28 associados ao IBGC,
na promoção de um fórum de debates sobre métodos alternativos para solução
de conflitos em Governança Corporativa, tais como mediação e arbitragem, e
no treinamento de cerca de 100 associados para apresentações institucionais
gratuitas sobre Governança Corporativa. O Comitê de Capacitação, ampliado para
18 membros, reuniu-se cinco vezes em 2008 para monitorar o desenvolvimento
dos diversos programas educativos do Centro de Conhecimento.
O Comitê organizou ainda um curso para professores do IBGC e de outros países,
baseado em material desenvolvido pelo Global Corporate Governance Forum.
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7. Certificação
O Comitê de Certificação nasceu da aprovação do Conselho de Administração,
em 2008, à proposta de programa desenvolvido pelo Grupo de Implementação
da Visão (GIV), responsável por definir o projeto Certificação de Conselheiros como
uma das prioridades a ser concretizada. O grupo, formado por 14 associados,
reuniu-se oito vezes para discutir e avaliar ações cabíveis de forma a ter o
lançamento oficial do Programa de Certificação de Conselheiros do IBGC (pCCI)
em março de 2009 e a realização do primeiro exame de candidatos em setembro
do mesmo ano. Para o próximo exercício, o Comitê submeterá à aprovação do
Conselho novo programa de certificação, porém, voltado para conselheiro fiscal.
O Comitê dedicou-se ainda ao aprimoramento do programa Banco de
Conselheiros, relançado em janeiro de 2009.

8. Comunicação
Em 2008, o Comitê de Comunicação realizou dez reuniões e debateu as políticas e
planos de divulgação, de porta-vozes e de posicionamento do IBGC.
No Plano de Comunicação previsto para este exercício, o grupo conquistou
importantes definições, como a publicação do site, em fevereiro, a aprovação
do Regimento Interno do Comitê de Comunicação, e a criação do Manual de
Assessoria de Imprensa Regional.
Tema recorrente dos encontros deste ano, a Política de Porta-Vozes recebeu duas
principais propostas: de ampliar a quantidade de porta-vozes autorizados (aceita)
e de revisar o posicionamento do Instituto de não se pronunciar sobre casos
concretos (aceita e em debate). O Comitê preparou uma carta contendo esta
segunda proposta, dentre outras relativas ao posicionamento estratégico do IBGC,
e a apresentou formalmente na reunião de outubro do Conselho de Administração.
Assunto que ultrapassou as barreiras de 2008, o Plano de Comunicação estará
no centro do debate durante o exercício seguinte, tendo por base o Plano do
Grupo de Implementação da Visão (GIV). O Comitê também pretende em 2009
intensificar o contato entre os outros comitês do Instituto.
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9. Conduta do IBGC
Empossado no dia 9 de dezembro de 2008 pelo presidente do Conselho de
Administração, o Comitê de Conduta terá seu programa de trabalho definido na
primeira reunião ordinária de 2009. Seus membros foram escolhidos pelo Conselho.

10. Congresso
A principal atividade do Comitê do Congresso foi a elaboração do programa do
9º Congresso Brasileiro de Governança Corporativa, cujo tema foi Propriedade em
Evolução: Novas Formas de Controle Societário. O Comitê reuniu-se, por conferência
telefônica, todas as quintas-feiras durante seis meses, de julho a dezembro de 2008.
As reuniões tinham o objetivo de construir um conteúdo complexo e interessante
para os participantes. Foram abordados todos os tipos de controles societários e,
para os temas dos painéis simultâneos, escolhidos temas complementares.
Mostrou-se importante, também, abordar assuntos relativos às lições e problemas
de governança, com uma sessão específica que possibilitasse a discussão e reflexão
da atual crise vis-à-vis às boas práticas de Governança Corporativa.
Tendo em vista a importância das lições de governança, o 10º Congresso do
IBGC terá como tema: Governança para Novos Tempos: Renovando o Papel
dos Conselhos.

11. Finanças, Contabilidade e Mercado e Capitais
O Comitê trouxe especialistas para debater temas oportunos, no âmbito do
Comitê, propiciando e fomentando o debate após cada apresentação. Para o
primeiro encontro, em fevereiro, o prof. Lélio Lauretti ministrou palestra sobre o
tema Relatório Anual. Na segunda reunião, em maio, o tema escolhido foi IFRS
no Brasil - Compartilhando Experiências, do Sr. Aquiles Bergamini (KPMG). Em
junho, o terceiro encontro teve como pauta o debate coordenado pelo Sr. Charles
Holland sobre Qualidade de Atuação dos Conselheiros nas Companhias Abertas.
Na sequência, a quarta reunião, realizada em agosto, contou com a presença do
Sr. Reginaldo Alexandre (APIMEC-SP) e o tema IAN. Em outubro, a quinta reunião
abordou o tema Divulgação das Informações ao Mercado, sob a batuta do Sr. Carlos
Camargo (Embraer). Por derradeiro, o ciclo de trabalhos do ano foi encerrado com
a apresentação do Sr. Sidney Ito (KPMG) acerca do tema Relatório 20-F.
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Para 2009, o Comitê determinou uma agenda prévia de reuniões, com frequência
bimensal. Ademais, o 20-F será um dos temas que o Comitê abordará com mais
intensidade no próximo ano, juntamente com o do Conselho Fiscal (que terá
certificação lançada pelo IBGC) e IFRS.

12. Gerenciamento de Riscos Corporativos
As atividades do Comitê de Gerenciamento de Riscos Corporativos buscaram
um foco mais prático, utilizando a experiência das empresas neste assunto para
publicar três cadernos com estudos de casos que exploraram os temas: Visão
Evolutiva do Modelo de Gestão de Riscos; Gestão Integrada de Riscos; e Gestão de
Riscos como Instrumento para a Tomada de Decisão. Para tanto, foram convidadas
cinco empresas para apresentar suas experiências: Vale, Natura, Banco Real, Brasil
Telecom e Votorantim Celulose e Papel (VCP).
Os estudos de casos detalham experiências práticas e sumarizam as principais
conclusões do comitê quanto às lições aprendidas.
Em 2009, o Comitê pretende continuar a desenvolver o estudo de temas
relacionados à gestão de riscos no mesmo formato.

13. Gestor de Cartas Diretrizes
Durante o ano de 2008, o Comitê Gestor de Cartas Diretrizes definiu a temática
da segunda Carta: Poison Pills. Para tanto, promoveu dois grandes debates para a
discussão sobre o tema na sede do IBGC, oportunidade em que os integrantes e
convidados puderam expressar seu posicionamento.
A fim de aprofundar e coletar mais dados sobre o assunto, foi promovido
evento de uma manhã na Bovespa, o qual contou com a participação dos Srs.
André Jánsky, Luiz Spínola, Luiz Leonardo Cantidiano e Mário Engler Pinto Jr. Os
participantes debateram sobre os vários aspectos a se considerar ao adotar ou não
cláusulas com o mecanismo, assim como uma análise ao cenário nacional e um
comparativo ao vivenciado nos EUA. O grupo contou ainda com a apresentação
realizada por Pedro Rudge e Wang Horng sobre a compilação das cláusulas de
poison pills contidas nos estatutos das companhias listadas no Novo Mercado.
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14. Gestor de Forúm de Debates
O Comitê é responsável pela definição dos temas dos fóruns de debates e escolha
dos debatedores, propiciando a discussão de temas atuais.

15. Governança e Indicação
Em julho de 2008 foi instituído o Comitê de Governança, cuja finalidade consiste
em discutir a Governança Corporativa do próprio Instituto. Desde o início procurouse estabelecer prioridades para os trabalhos do Comitê, sendo que a questão da
indicação de profissionais para integrarem o Conselho do Instituto foi considerada a
mais urgente, o que ensejou a formação de um Comitê de Indicação dentro do IBGC
nos moldes dos já existentes no Exterior, como os do ICGN e do IoD, por exemplo.
A fim de evitar a multiplicação de comitês no âmbito do Instituto foi sugerido e
aprovado pelo Conselho que o Comitê de Governança passasse a ter também as
atribuições do Comitê de Indicação sob a denominação de Comitê de Governança
e Indicação. O Comitê reuniu-se quatro vezes ao longo do ano.

16. Grupo de Estudos de Sustentabilidade
para as Empresas (GESE)
Mantendo a linha de desenvolver conteúdo, visando à capacitação dos agentes da
Governança Corporativa, o foco do GESE se voltou para ilustrar situações de conflito
e dilemas vivenciados por esses agentes ao lidar com a inserção dos temas da
sustentabilidade na estratégia e operação das empresas. Uma série de entrevistas
foi realizada, tendo por objetivo compilação e publicação em um documento.
Foram entrevistados: investidor e presidente de conselho de administração:
Ralph D. Wehrle; conselheiro de administração e principal executivo: Luiz Ernesto
Gemignani; principal executivo: Eduardo Bom Ângelo; principal executivo e VP
de operações: José Luiz Majolo; VP de operações: Claude Ouimet; diretor: Marcos
Egydio. O Guia de Sustentabilidade para as Empresas, lançado em 2007, foi
traduzido para o inglês por Jodie Thorpe, especialista em sustentabilidade.
Em 2008 o grupo realizou 11 reuniões, com uma média de 13 membros por reunião.
Houve uma renovação de mais de 50% dos membros com relação ao grupo de 2007.
O Grupo pretende em 2009 redigir o documento, visando à consulta pública até o
final do primeiro semestre, com finalização até o Congresso do IBGC, e imprimir o
Guia de Sustentabilidade para as Empresas em inglês.
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17. Grupo de Implementação da Visão (GIV)
Constituído para desenvolver e propor sobre as ações relacionadas aos temas
estratégicos julgados prioritários, o GIV teve seus projetos aprovados pelo Conselho
de Administração do IBGC em abril de 2008. Dentre os projetos apresentados, foi
sugerida a implementação imediata dos de Certificação, E-Learning, Banco de
Conselheiros e Governança para o Terceiro Setor. Os projetos dos demais subgrupos Acompanhamento Legislativo e Governança nas Empresas Não-Listadas - aguardam
futura definição do Conselho sobre o momento para retomar seus trabalhos.

Subgrupos:
Acompanhamento Legislativo
O subgrupo tem como missão identificar, acompanhar, divulgar e, se necessário,
propor ações relacionadas a projetos de lei em trâmite no Congresso Nacional
relacionados à Governança Corporativa. Com a aprovação do projeto em abril pelo
Conselho, o subgrupo atuará como gestor da estrutura de acompanhamento,
com a função de direcionar a determinado comitê do IBGC a responsabilidade
por participar do acompanhamento.

E-learning
Definido o conceito de estudo a distância a ser adotado, o subgrupo discutiu
os aspectos metodológicos, tecnológicos e operacionais para a elaboração e
instrumentalização do curso-piloto. Por recomendação do próprio Conselho, o curso
selecionado foi o Melhores Práticas de Governança Corporativa, ao ser considerado a
marca registrada do Instituto e conter conceitos fundamentais para o desenvolvimento
da Governança. Atualmente, o curso-piloto está na fase final de testes.

Governança Corporativa no Terceiro Setor
Com o propósito de avançar na agenda de sugestões de ações para o IBGC, o
subgrupo debateu como lidar com o tema da Governança na esfera dessas
organizações. O resultado foi a formulação de propostas encaminhadas ao
Conselho em meados de 2008. Dentre as sugestões destacam-se: a promoção
de ciclos de palestras com profissionais ligados ao Terceiro Setor; estruturação
de um grupo permanente de discussão do tema; e programa de treinamento de
profissionais. Atualmente, o grupo aguarda os desdobramentos na relação entre o
IBGC e o Grupo de Institutos Fundações e Empresas (GIFE) para o desenvolvimento
de um Código das Melhores Práticas para o Terceiro Setor.
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Governança Corporativa em Empresas Não-Listadas
Com a proposta inicial de desenvolver níveis de governança para empresas
fechadas com base nas melhores práticas, o subgrupo delineou as demandas e
expectativas dessas empresas. Identificou a necessidade de se formar a cultura
de governança e o interesse desse público em evoluir no tema e de saber como
iniciar o processo. O resultado dessa percepção foi a proposta de um programa
permanente para as empresas não-listadas, com guia prático, cursos, manutenção
do tema na agenda do IBGC e a criação de um grupo para o debate.

18. Jurídico
Como em outros anos, em 2008, o Comitê Jurídico focou suas atividades na
elaboração de obras e manifestações jurídicas relacionadas à Governança
Corporativa, bem como no apoio aos demais comitês e órgãos do IBGC.
Nesse contexto, o Comitê foi responsável pela elaboração do quinto Caderno de
Governança Corporativa do IBGC, Modelo de Regimento Interno de Conselho de
Administração, lançado em junho de 2008, em seminário realizado na Bovespa.
Também capitaneou a iniciativa que teve como resultado a manifestação do IBGC
com relação à minuta do Parecer de Orientação da CVM sobre os deveres fiduciários
dos administradores nas operações de fusão, incorporação e incorporação de
ações, envolvendo a sociedade controladora, suas controladas ou sociedades sob
controle comum, colocada em audiência pública pela CVM no final de 2008 e que
resultou no Parecer de Orientação CVM nº 35/2008.
Para 2009, o Comitê trabalhará na elaboração de um novo caderno de governança,
que versará sobre os atos dos administradores.

19. Portal de Governança
Em 2008, o Grupo de Trabalho Portal de Governança concluiu os trabalhos de
preparação e elaboração do Guia de Orientação para a Implementação de Portal
de Governança, tendo procedido à sua publicação em sessão solene realizada em
13 de novembro. Alcançado seu objetivo, o grupo foi desfeito.
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20. Práticas de Governança em Empresas Estatais
O Comitê foi lançado em outubro de 2008 com intuito de elaborar um caderno
de governança sobre empresas estatais. Os trabalhos desenvolvidos dentro do
Comitê dizem respeito a aspectos da Governança Corporativa em qualquer
estatal independente de sua esfera. Para um melhor andamento dos trabalhos,
adotou-se a utilização de materiais oriundos de outras instituições, como,
por exemplo, a OCDE e o IFC, cujas recomendações serviram para nortear os
trabalhos do Comitê.
Para 2009, os esforços serão concentrados no aprofundamento dos trabalhos e
consolidação do material a ser publicado pelo IBGC.

21. Prêmio de Governança
Durante o exercício de 2008, a exemplo dos anos anteriores, foram analisadas
as empresas listadas e as não-listadas que se inscreveram para o Prêmio. Uma
das grandes dificuldades enfrentadas pelo grupo é o fato de poucas empresas
não-listadas se candidatarem ao Prêmio. No tocante às empresas listadas, os
dados públicos, coletados pelos professores da Coppead-RJ Ricardo Leal e André
Carvalhal, são apresentados ao grupo que efetua a análise dos resultados para
definir quais empresas serão entrevistadas, antes de se chegar ao resultado final.

22. Recursos Humanos
O comitê de RH iniciou suas atividades em outubro de 2008, reunindo-se por
quatro vezes, com o objetivo de promover o estudo profundo de temas relevantes
da área para os conselhos de administração e publicar o resultado no formato de
cadernos de governança.
Os temas centrais discutidos foram: avaliação, remuneração e sucessão. Para
cada tópico foram formadas subcomissões responsáveis pela realização de
reuniões específicas. O primeiro busca identificar processos adequados para
avaliar conselho, conselheiros e executivos; em remuneração, os modelos éticos
e efetivos para remunerar a alta administração; e o terceiro, modelos ativos para
contemplar a adequada sucessão de conselheiros, família e executivos.
Para 2009, o objetivo é a conclusão e publicação de caderno referente aos três
processos, bem como o início da discussão sobre os temas: Perfil do Conselheiro,
Comunicação Interna, Casos Significativos e outros pertinentes.

Relatório Anual 2008

67

Governança no IBGC

23. Reforma do Estatuto do IBGC
O Comitê apresentou a proposta da nova redação do Estatuto ao Conselho de
Administração e, posteriormente, suas atribuições foram absorvidas pelo Comitê
de Governança e Indicação.

24. Revisão dos Códigos de Melhores Práticas
Durante o ano de 2008, o Comitê se empenhou no andamento do trabalho de revisão
do Código, tendo realizado em novembro imersão de dois dias para aprofundar
as questões. Dentre os temas debatidos destacaram-se conceito e princípios
de governança, questões relacionadas à remuneração dos administradores,
aprofundamento nas práticas do conselho e maior transparência na divulgação
da informação pela empresa. Os trabalhos culminaram na audiência pública do
documento no período de 23 de dezembro de 2008 a 1º de fevereiro de 2009.
Depois de disponibilizado para consulta, tiveram início os procedimentos internos
do IBGC para publicação da quarta versão do Código das Melhores Práticas de
Governança Corporativa ainda no primeiro semestre de 2009.

“Quando se desenvolve um código, é preciso dar tempo para que ele
se estabeleça. As empresas precisam de um período para analisar suas
exigências e seus benefícios. À medida que a comunidade empresarial se
acostuma, pode-se começar a elevar os padrões”
Philip Armstrong, principal executivo do Global Corporate Governance Forum
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Parâmetros
Perfil
Desde sua fundação em 1995, o IBGC elabora relatórios anuais, cujas publicações
acontecem no mês de março. Na mesma linha do ano anterior, a versão completa
deste relatório será publicada em PDF e hotsite, já a versão resumida, em Sumário
Executivo impresso. Dúvidas e sugestões ao conteúdo relatado neste documento
podem ser direcionadas ao e-mail ibgc@ibgc.org.br.

Escopo e limite
Para este relatório, o IBGC introduziu algumas das diretrizes propostas para Relatório
de Sustentabilidade da Global Reporting Initiative (GRI). Passível de utilização
por organizações de diferentes portes, o índice tem o propósito de integrar o
relato dos desempenhos econômico, social e ambiental, o que implicou ao IBGC
delinear conceitos como materialidade, públicos de relacionamento, contexto e
abrangência, incluindo nesta questão as dimensões de escopo, limite e tempo.
Para definir os temas que pudessem “influenciar de forma substancial as avaliações
e decisões” dos públicos de relacionamento, conforme estabelece a GRI, o IBGC
coletou o conteúdo das reuniões dos comitês, por meio das atas ou solicitações
geradas, além das metas estabelecidas pelo Grupo de Implementação da Visão (GIV).
A relevância dos temas aqui tratados considera seu grau de impacto na decisão
desses agentes, principalmente dos que utilizarão o Relatório, a disponibilidade de
dados para a publicação, assim como os aspectos externos e internos na intenção
de contextualizar as informações prestadas ao longo do documento. O conjunto
deve ser suficiente para que os públicos de relacionamento possam acompanhar
e avaliar as ações da gestão e do Conselho de Administração do Instituto.
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A prioridade dos temas foi estabelecida de modo a informar sobre as realizações
e desafios enfrentados pelo IBGC em 2008, o que inclui fazer um panorama
dos cursos, palestras, fóruns de debates, congresso, seminários, publicações e
pesquisas, entre outras ações, além dos quadros financeiro e de associados.
E quem seriam os públicos de relacionamento do IBGC capazes de tornar
útil este documento? A partir desta questão foram identificados os possíveis
agentes em contato direto ou cujas ações influenciam ou são influenciadas
pelo Instituto: a academia, fornecedores, órgãos governamentais e reguladores,
mercado, imprensa, agentes de mercado, empresas de auditorias, instituições
sem-fins lucrativos e os próprios associados e funcionários, estes dois últimos
considerados públicos prioritários deste primeiro relatório consoante às
diretrizes da GRI e atento aos parâmetros de relatório propostos pela Associação
Brasileira das Companhias Abertas (Abrasca).
A principal diferença deste para os relatórios anteriores está na ampliação das
informações prestadas, como um maior detalhamento do quadro de associados e
de indicadores trabalhista e sociedade (veja a seção Indicadores GRI).

Indicadores ambientais
De acordo com as diretrizes da GRI, os indicadores ambientais são essenciais para
um relatório de sustentabilidade, porém, ao se considerar o porte do IBGC e seu
consumo diante do todo, avaliou-se que uma contribuição a esses indicadores
estava no constante investimento à formação de cultura da sustentabilidade
junto aos associados, empresas e sociedade em geral, como, por exemplo, o
recém-criado curso em Educação Continuada: Sustentabilidade e Governança
Corporativa.
Dentre os indicadores propostos pela GRI, o Instituto desejou incluir ao menos um
indicador ambiental: percentual dos materiais usados provenientes de reciclagem
(EN2) ou outras emissões indiretas de gases causadores do efeito estufa, por peso
(EN17). Ao coletar dados e informações, o Instituto deparou-se com dificuldades em
mensurar e obter um dado final preciso, optando, neste ano, pela não-publicação.
Durante a coleta e pesquisa, questionou-se também se os indicadores propostos
eram apropriados para uma organização do porte do Instituto e qual seria a
melhor forma de o IBGC contribuir no combate à mudança climática e ao atual
padrão de consumo.
Como proposta a esta questão, o Instituto planeja em 2009 introduzir na pesquisa
com os associados se, para eles, deve ou não contemplar indicadores ambientais
no próximo Relatório Anual e avaliar qual o grau de relevância desses dados, no
sentido de melhor promover mudanças de realidades.
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Indicadores GRI
Dentre os indicadores propostos pela GRI, o IBGC procurou identificar os
aplicáveis à sua realidade, passíveis de mensuração e que fossem de relevância
para o seu público de relacionamento. Foram selecionados oito indicadores,
divididos em desempenho econômico (EC1 e EC5) e social (trabalhista: LA1 a
LA3, LA10 e LA11. Sociedade: SO5).
EC1 – “Valor econômico direto gerado e distribuído, incluindo receitas, custos,
operacionais, remuneração de empregados e outros investimentos na comunidade,
lucros acumulados e pagamentos para provedores de capital e governos.”

Componente

Comentário

Valor econômico direto gerado
Receitas

5.409.064

Valor econômico distribuído
Custos operacionais

2.097.800

Salários e benefícios de empregados

1.998.089

Pagamentos para provedores de capital

Não se aplica

Pagamentos ao governo (ISS)

79.082

Investimento na comunidade*

Não se aplica

*	O IBGC desenvolve palestras, fóruns e atividades que disseminam as boas práticas de governança, sendo este um meio de contribuir com o desempenho
sustentável das organizações e influenciar os agentes de nossa sociedade no sentido de maior transparência, justiça e responsabilidade.
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EC 5 – “ Variação da proporção do salário mais baixo comparado ao Salário Mínimo
local em unidades operacionais importantes.”
O IBGC adota como padrão mínimo o piso da categoria aplicável ao Instituto:
Sindicato dos empregados de agentes autônomos do comércio e empresas de
assessoramentos, perícias, informações e pesquisas e de empresas de serviços
contábeis do Estado de São Paulo. O piso é de R$ 600 mensais, não havendo
nenhum empregado remunerado com base nas regras do Salário Mínimo vigente,
os atuais R$ 450 mensais. Em termos porcentuais, a diferença entre a remuneração
mínima do IBGC e o SM é de 33,45% a mais. No entanto, a variação é nula, se
comparado o menor valor pago pelo IBGC ao piso da categoria.
LA 1 – “Total de trabalhadores por tipo de emprego, contrato de trabalho e região.”
Todos os 20 funcionários do IBGC, ao término do período coberto pelo relatório,
são contratados em regime da CLT, por período integral de 8 horas trabalhadas.
Os Capítulos Paraná e Sul contam com uma funcionária cada, totalizando 10% da
equipe do IBGC trabalhando fora da sede, localizada na capital paulista.
LA 2 – “Número total e taxa de rotatividade de empregados por faixa etária,
gênero e região.”
Ao longo de 2008, seis funcionários se desligaram do IBGC, três a pedido, dois por
demissão e um – estagiário – por término de contrato. O universo de desligamento
representou um contingente de 30%. Segmentado por gênero foram 67%
mulheres e 33% homens. Apenas um dos seis trabalhava fora do Estado de São
Paulo e, se discriminado por faixa etária, 67% tinham menos de 30 anos e 33%,
entre 31 e 50 anos.
LA 3 – “Benefícios oferecidos a empregados de tempo integral que não são
oferecidos a empregados temporários ou em regime de meio período,
discriminados pelas principais operações.”
O IBGC oferece aos funcionários de tempo integral os seguintes benefícios:
assistência médica, ticket refeição, ajuda de custo no transporte (como
estacionamento ou fretado) e seguro de vida, além dos benefícios garantidos por
lei. Quando dispõe de estagiário em seu quadro de funcionários, os benefícios
reservados são ticket parcial, ajuda de custo no transporte e seguro de vida, não
sendo oferecido plano de assistência médica.
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LA 10 – “Média de horas de treinamento por ano, por empregado, discriminadas
por categoria funcional.”

Quant. Funcionários

Carga horária Estudos*

Secretaria Geral

1

44

Gerência

4

48

Administrativo

9

16

Centro de Conhecimento
e Comunicação

5

94

Manutenção

1

-

Categoria Funcional

Os valores aqui analisados referem-se ao treinamento em Governança Corporativa
fornecido pelo IBGC aos funcionários. Foram contabilizados os próprios cursos
que o Instituto desenvolve e promove aos associados e não-associados e também
palestras nacionais e internacionais que contaram com a presença de funcionários
para efeito de aperfeiçoamento profissional.
Os casos de licença remunerada para estudos e de pagamento parcial ou integral
de capacitação, como, por exemplo, mestrado e graduação, não integraram a
contagem de horas.
Em 2008, o total de horas dispensadas ao treinamento dos funcionários foi de
202. Esse valor discriminado por categoria equivale a afirmar que foram 44 horas
de treinamento no ano pela categoria Secretaria Geral, em que a secretária do
Instituto participou da viagem de estudos, Jornada Técnica Washington DC.
Enquanto nas categorias Gerência, Administrativo e Centro de Conhecimento e
Comunicação os valores foram 12, 1,7 e 18,8 horas, respectivamente. Somente
a categoria Manutenção não recebeu treinamento, devido ao conteúdo da
instrução oferecida pelo IBGC não apresentar vínculo ao cotidiano profissional do
funcionário.
Para o próximo exercício, o Programa de Desenvolvimento Educacional alinhou a
disponibilidade de cada funcionário com a programação 2009. Serão em média
16 horas, no mínimo, por funcionário.

*

Não se inclui neste cálculo carga horária referente a cursos de mestrado ou graduação.
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LA 11 – “Programas para gestão de competências e aprendizagem contínua que
apoiam a continuidade da empregabilidade dos funcionários e para
gerenciar o fim da carreira.”
Em continuidade ao indicador anterior, com o objetivo de promover o
desenvolvimento de seu quadro de funcionários, o IBGC oferece apoio financeiro
para capacitação ou formação externa, além dos cursos desenvolvidos pelo Centro
de Conhecimento, que podem ser feitos pelos funcionários.
No plano pós-carreira, o Instituto ainda não apresenta plano de benefícios por não
dispor de funcionários em fase de aposentadoria.
SO 5 – 	“Posições quanto a políticas públicas e participação na elaboração de
políticas públicas e lobbies.”
O IBGC assumiu posicionamento público com o lançamento da primeira Carta
Diretriz, sob o título de Independência dos Conselheiros de Administração –
Melhores Práticas e o Artigo 118 da Lei das Sociedades Anônimas. Como medida
a influenciar mudanças na legislação, o Instituto apresentou o conteúdo da Carta
e seus objetivos a parlamentares no Congresso Nacional (leia mais sobre a ação na
seção Publicações, pag. 40).
Também assume posições, por meio do trabalho do Comitê Jurídico, a partir
da emissão de sugestões nas audiências públicas da CVM, quando o assunto é
pertinente à missão do IBGC.
Outras ações são a participação em um grupo de especialistas que revisam as
regras do Novo Mercado e o próprio Código do IBGC, ao considerá-lo como
uma forma de disseminação de padrão mais elevado na adoção de práticas de
Governança Corporativa.

“As cooperativas são instituições de dono, em que cada cooperado tem
direito a um voto; assim, todos estão na mesma condição. Por isso, ter
princípios sólidos de governança é essencial para elas”
Luiz Édson Feltrim, responsável pela área de Licenciamento das Instituições financeiras do Banco Central.
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Demonstrações
Financeiras
As demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2008
apresentam as seguintes variações em relação ao exercício anterior: aumento de
21% no ativo total; aumento de 32% nas disponibilidades; aumento de 24% nas
receitas brutas; e aumento de 26% nas despesas totais.
Em 2008, a queda no superávit foi motivada pela reestruturação organizacional,
efetuada com assessoria da Watson Wyatt (trabalho pro bono), a qual procurou
aproximar os salários do IBGC da média de mercado, e pela contratação de novos
profissionais para as iniciativas de Certificação e Banco de Conselheiros, bem
como Projetos Especiais, tais como e-learning, cursos de Educação Continuada
em Governança Corporativa e assessoria aos capítulos.
A arrecadação do congresso diminuiu devido à realização do evento no epicentro
da crise econômica em dezembro de 2008, reduzindo o número de participantes
pagantes. Assim como o aumento praticado pelos hotéis na locação de salas para
realização dos cursos e do congresso suscitaram o expressivo aumento nos custos.
Em contrapartida, o IBGC sofreu um incremento de 40% na receita de cursos.
A variação nas despesas com aluguel e condomínio decorrem da mudança
ocorrida em dezembro de 2007 para a nova sede do Instituto no 25º do WTC, com
uma área útil duplicada.
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Parecer dos auditores
independentes
Aos
Membros do Conselho de Administração do
Instituto Brasileiro de Governança Corporativa
1.	Examinamos o balanço patrimonial do Instituto Brasileiro de Governança
Corporativa, em 31 de dezembro de 2008, e as respectivas demonstrações do
superávit, das mutações do patrimônio social e do fluxo de caixa correspondente
ao exercício findo naquela data, elaborados sob a responsabilidade de sua
administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre
essas demonstrações financeiras.

2.	Nosso exame foi conduzido de acordo com as normas de auditoria aplicáveis
no Brasil e compreendeu: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando
a relevância dos saldos, o volume de transações e o sistema contábil e de
controles internos da Instituição; (b) a constatação , com base em testes, das
evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis
divulgados; e (c) a avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais
representativas adotadas pela administração da Instituição, bem como da
apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

3.	Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas representam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial
e financeira do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, em 31 de
dezembro de 2008, o resultado de suas operações, as mutações de seu
patrimônio social e o fluxo de caixa referentes ao exercício findo nessa data, de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
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4.	Anteriormente, auditamos as demonstrações financeiras referentes ao exercício
findo em 31 de dezembro de 2007, compreendendo o balanço patrimonial, as
demonstrações do superávit, das mutações do patrimônio social e das origens
e aplicações de recursos desse exercício, sobre as quais emitimos parecer sem
ressalva, datado de 29 de fevereiro de 2008. Conforme mencionado na nota 2,
as práticas contábeis adotadas no Brasil foram alteradas a partir de 1º de janeiro
de 2008. As demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de
dezembro de 2007, apresentadas de forma conjunta com as demonstrações
financeiras de 2008, foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil vigentes até 31 de dezembro de 2007 e, como permitido
pelo Pronunciamento Técnico CPC 13 - Adoção Inicial da Lei nº 11.638/07 e da
Medida Provisória nº 449/08, não estão sendo reapresentadas com os ajustes
para fins de comparação entre os exercícios.

5.	A demonstração do fluxo de caixa correspondente ao exercício findo em
31 de dezembro de 2007, preparada em conexão com as demonstrações
financeiras do exercício de 2008, foi submetida aos mesmos procedimentos
de auditoria descritos no parágrafo 2 e em nossa opinião essa demonstração
está adequadamente apresentada, em todos os seus aspectos relevantes, em
relação às demonstrações financeiras mencionadas no parágrafo 4, tomadas
em conjunto.

São Paulo, 27 de fevereiro de 2009.

ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP0151199/O-6

Luiz Carlos Passetti
Contador CRC-1SP144343/S-O-SP
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Balanços patrimoniais
31 de dezembro de 2008 e 2007 (Em reais)

Ativo
Circulante
Disponibilidades e valores equivalentes
(Nota 4)
Contas a receber de clientes (Nota 5)
Outras contas a receber
Total do ativo circulante
Não circulante
Realizável a longo prazo (Nota 3i)
Imobilizado (Nota 6)
Tangível
Intangível
Total do ativo não circulante
Total do ativo
Passivo
Circulante
Contas a pagar
Obrigações sociais
Obrigações tributárias
Provisão de férias e bônus (Nota 8)
Provisão para contingências – ISS (Nota 9)
Receita futura
Total do passivo circulante
Patrimônio social (Nota 10)
Total do passivo e patrimônio social

2008

2007

1.531.088

1.158.753

212.279
11.055
1.754.422

190.505
4.758
1.354.016

3.300

-

260.233
24.011
287.544
2.041.966

311.614
22.486
334.100
1.688.116

26.612
47.760
43.796
316.285
66.090
169.040
669.583

136.940
23.279
36.184
263.053
55.430
141.425
656.311

1.372.383
2.041.966

1.031.805
1.688.116

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
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Demonstrações
do superávit
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2008 e 2007 (Em reais)

2008

2007

3.001.627

2.138.987

Arrecadação de congresso (Nota 3c)

698.508

845.693

Inscrições e anuidades de associados

1.223.126

1.009.495

Patrocínios

334.445

210.513

Arrecadação de eventos

151.358

162.654

Deduções

(79.082)

(13.351)

5.329.982

4.353.991

Custos com cursos, eventos e congressos

(2.097.800)

(1.894.336)

Superávit bruto

3.232.182

2.459.655

(603.984)

(586.116)

Despesas com pessoal

(1.998.089)

(1.263.480)

Aluguel e condomínio

(364.935)

(279.333)

Despesas de viagem

(34.410)

(20.906)

Despesas financeiras

(35.581)

(35.283)

Receitas financeiras

155.502

113.135

Outras receitas (despesas) operacionais

(10.107)

-

(2.891.604)

(2.071.983)

Superávit operacional

340.578

387.672

Superávit do exercício

340.578

387.672

Receita operacional
Cursos

Receita operacional líquida
Custo

(Despesas) Receitas operacionais
Despesas administrativas

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
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Demonstrações das
mutações do
patrimônio social
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2008 e 2007 (Em reais)

Patrimônio
social

Superávits
acumulados

Total

644.133

-

644.133

-

387.672

387.672

Incorporação pelo patrimônio social

387.672

(387.672)

-

Saldos em 31 de dezembro de 2007

1.031.805

-

1.031.805

-

340.578

340.578

Incorporação pelo patrimônio social

340.578

(340.578)

-

Saldos em 31 de dezembro de 2008

1.372.383

-

1.372.383

Saldos em 31 de dezembro de 2006
Superávit do exercício

Superávit do exercício

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Relatório Anual 2008

81

Relatório Financeiro

Demonstrações
do fluxo de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2008 e 2007 (Em reais)

2008

2007

Cursos realizados

3.010.266

2.176.815

Congresso anual

677.197

790.961

Sócios – taxa de inscrição e anuidade

913.953

988.178

Patrocínios

638.930

193.980

Eventos mensais

207.635

170.683

Juros de aplicações financeiras

146.184

113.135

(1.858.275)

(1.208.001)

(248.976)

(197.177)

(2.946.405)

(2.302.824)

Impostos e outras despesas bancárias

(114.663)

(34.699)

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais

425.846

691.051

(53.511)

(275.403)

-

13.505

Caixa líquido usado nas atividades de investimento

(53.511)

(261.898)

Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa

372.335

429.153

Caixa e equivalente de caixa no início do exercício

1.158.753

729.600

Caixa e equivalente de caixa no final do exercício

1.531.088

1.158.753

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Recebimentos de

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

Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisição de bens do ativo fixo
Depósitos para fiança

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
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Notas explicativas
às demonstrações
financeiras
31 de dezembro de 2008 e 2007 (Em reais)

1. Contexto operacional
O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa é uma associação cultural de
âmbito nacional, sem fins lucrativos, que tem como objetivos sociais:

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 adotem e aprimorem
boas práticas de Governança Corporativa;
d)	desenvolver competência na atividade de Conselhos de Administração, Fiscal,
Consultivo e outros, para empresas e instituições que objetivem promover um
sistema de excelência em Governança Corporativa;
e)	formar profissionais qualificados para atuação em Conselhos de Administração,
Fiscal, Consultivo e outros;
f) divulgar e debater ideias e conceitos sobre Governança Corporativa;
g) promover pesquisas sobre Governança Corporativa;
h)	contribuir para que as empresas adotem como diretrizes de governo a
transparência, a prestação de contas (accountability) e a equidade, tendo em
vista o sucesso e a perpetuação da própria empresa;
i) desenvolver material técnico sobre Governança Corporativa para publicações; e
j)	oferecer cursos, seminários, congressos e palestras aos seus associados e a
terceiros sobre Governança Corporativa.
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2. Base de preparação e apresentação das
demonstrações financeiras e adoção inicial da Lei
nº 11.638 e Medida Provisória nº 449/08
As demonstrações financeiras foram elaboradas com base nas práticas contábeis
adotadas no Brasil e normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), observando
as diretrizes contábeis emanadas da legislação societária (Lei nº 6404/76) que
incluem os novos dispositivos introduzidos, alterados e revogados pela Lei nº 11.638,
de 28 de dezembro de 2007 e pela Medida Provisória nº 449, de 03 de dezembro
de 2008.
Determinados valores das demonstrações financeiras do exercício findo em 31
de dezembro de 2007 foram reclassificados para adequação e consistência com o
exercício corrente.
Em conformidade com o disposto pela Deliberação CVM nº 565, de 17 de dezembro
de 2008, que aprovou o pronunciamento contábil CPC 13 – Adoção Inicial da Lei
nº 11.638/07 e da Medida Provisória nº 449/08, a Entidade estabeleceu a data de
transição para a adoção das novas práticas contábeis em 1º de janeiro de 2008. A
data de transição é definida como sendo o ponto de partida para a adoção das
mudanças nas práticas contábeis adotadas no Brasil e representa a data-base em
que a Entidade preparou seu balanço patrimonial inicial ajustado por esses novos
dispositivos contábeis de 2008.
O CPC 13 desobrigou as Entidades de aplicar o disposto na Deliberação CVM nº
506/06 - Práticas Contábeis, Mudanças nas Estimativas Contábeis e Correção de Erros,
na adoção inicial da Lei nº 11.638/07 e MP nº 449/08. Essa deliberação requer que,
além de discriminar os efeitos da adoção da nova prática contábil na conta de lucros
ou prejuízos acumulados, a Entidade deve demonstrar o balanço de abertura para
conta ou grupo de contas relativo ao período mais antigo para fins de comparação,
bem como os demais valores comparativos apresentados, como se a nova prática
contábil estivesse sempre em uso.
As demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de
2007, apresentadas de forma conjunta com as demonstrações financeiras de 2008,
foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil vigentes
até 31 de dezembro de 2007. Em decorrência das alterações da Lei nº 6.404/76,
alguns saldos de 2007 foram reclassificados para permitir a comparação com as
demonstrações financeiras de 2008. As reclassificações efetuadas não têm impacto
no resultado nem no patrimônio social de 2007.
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As referidas alterações nas práticas contábeis que produziram efeitos na
preparação ou na apresentação das demonstrações financeiras do exercício
findo em 31 de dezembro de 2008 e no balanço patrimonial de abertura em 1º
de janeiro de 2008, foram mensuradas e registradas pela Entidade com base nos
seguintes pronunciamentos contábeis emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis e aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários e Conselho Federal de
Contabilidade:
•	Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações
Financeiras, aprovada pela Deliberação CVM nº 539, de 14 de março de 2008;
•	CPC 03 Demonstração dos Fluxos de Caixa, aprovado pela Deliberação CVM
nº 547, de 13 de agosto de 2008;
•	CPC 04 Ativo Intangível, aprovado pela Deliberação CVM nº 553, de 12 de
novembro de 2008;
•	CPC 05 Divulgação sobre Partes Relacionadas, aprovado pela Deliberação CVM
nº 560, de 11 de dezembro de 2008;
•	CPC 13 Adoção Inicial da Lei nº 11.638/07 e da Medida Provisória nº 449/08,
aprovado pela Deliberação CVM nº 565, de 17 de dezembro de 2008;
Não houve ajuste patrimonial decorrente da adoção inicial da Lei nº 11.638/07 e
Medida Provisória 449/08.
O balanço patrimonial inicial de 1º de janeiro de 2008 (data de transição) foi
preparado considerando as exceções requeridas e algumas das isenções opcionais
permitidas pelo pronunciamento contábil CPC 13, sendo elas:
a) Isenção sobre a apresentação de demonstrações financeiras comparativas
As demonstrações financeiras de 2007 estão preparadas nas bases contábeis
vigentes em 2007. A opção dada pelo CPC 13 de não ajustar as demonstrações
financeiras de 2007 aos padrões contábeis de 2008 foi adotada pelo Instituto
conforme divulgado acima.
b) Exceção para aplicação da primeira avaliação periódica da vida útil-econômica
dos bens do imobilizado
Até 31 de dezembro de 2009, o Instituto irá reavaliar as estimativas de vida-útil
econômica de seus ativos imobilizados, utilizadas para determinação de suas taxas
de depreciação. Eventuais mudanças na estimativa da vida-útil econômica dos
ativos, decorrentes dessa reavaliação, se relevantes, serão tratadas como mudança
de estimativas contábeis a serem reconhecidas de forma prospectiva.
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Em atendimento aos requerimentos de divulgação sobre adoção inicial das novas
práticas contábeis, abaixo, o Instituto está apresentando para esse exercício, uma
breve descrição da reclassificação referente às alterações introduzidas pela Lei
11.638/07 e pela Medida Provisória nº 449/08.
Por conta da eliminação promovida pela Medida Provisória 449/08 da linha de
resultado não operacional, o Instituto reclassificou (R$10.107) nas demonstrações
financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2008 para a linha de outras
receitas (despesas) operacionais.
A reclassificação efetuada está a seguir discriminada:
•	Transferência das contas Sofware e Marcas e Patentes, do Imobilizado para o
Intangível.

3. Sumário das principais práticas contábeis
a) Receitas e despesas
As receitas de cursos, inscrições, anuidades e eventos e as despesas são contabilizadas
com base no regime contábil de competência de exercício. Uma receita não é
reconhecida se há uma incerteza significativa da sua realização.

b) Receitas de patrocínios
Os valores provenientes de patrocínios são registrados no momento da celebração
do contrato como receita futura em contrapartida a patrocínios a receber no ativo
circulante. Tais receitas são apropriadas ao resultado com base no prazo contratado
pelo patrocinador, usualmente 12 meses. Uma receita não é reconhecida se há uma
incerteza significativa da sua realização.

c) Receitas de congressos
As receitas relacionadas à arrecadação de congressos são provenientes de patrocínio
e inscrições no 9º Congresso Brasileiro de Governança Corporativa realizado pelo
Instituto, em São Paulo no mês de dezembro. Uma receita não é reconhecida se há
uma incerteza significativa da sua realização.
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d) Instrumentos financeiros
Os instrumentos financeiros somente são reconhecidos a partir da data em que a
Entidade se torna parte das disposições contratuais dos instrumentos financeiros.
Quando reconhecidos, são inicialmente registrados ao seu valor justo acrescido
dos custos de transação que sejam diretamente atribuíveis à sua aquisição ou
emissão, exceto no caso de ativos e passivos financeiros classificados na categoria
ao valor justo por meio do resultado, onde tais custos são diretamente lançados no
resultado do exercício. Sua mensuração subsequente ocorre a cada data de balanço
de acordo com as regras estabelecidas para cada tipo de classificação de ativos e
passivos financeiros.

e) Ativos financeiros
Os principais ativos financeiros reconhecidos pela Entidade são: caixa e equivalentes
de caixa, aplicações financeiras e contas a receber de clientes. Esses ativos financeiros
são classificados entre as categorias abaixo de acordo com o propósito para os quais
foram adquiridos ou emitidos:
e.1) Ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado:
incluem ativos financeiros mantidos para negociação e ativos designados no
reconhecimento inicial ao valor justo por meio do resultado. São classificados
como mantidos para negociação se originados com o propósito de venda ou
recompra no curto prazo. A cada data de balanço são mensurados pelo seu valor
justo. Os juros, correção monetária, variação cambial e as variações decorrentes da
avaliação ao valor justo são reconhecidos no resultado quando incorridos na linha
de receitas ou despesas financeiras.
e.2) Investimentos mantidos até o vencimento: ativos financeiros não
derivativos com pagamentos fixos ou determináveis com vencimentos definidos
para os quais a Entidade tem intenção positiva e a capacidade de manter até o
vencimento. Após reconhecimento inicial são mensurados pelo custo amortizado
pelo método da taxa efetiva de juros. Esse método utiliza uma taxa de desconto
que quando aplicada sobre os recebimentos futuros estimados, ao longo da
expectativa de vigência do instrumento financeiro, resulta no valor contábil
líquido. Os juros, atualização monetária, variação cambial, menos perdas do valor
recuperável, quando aplicável, são reconhecidos no resultado quando incorridos
na linha de receitas ou despesas financeiras.
e.3) Disponíveis para venda: Ativos financeiros que não se qualificam nas
categorias acima. Na data de cada balanço são mensurados pelo seu valor justo. Os
juros, atualização monetária e variação cambial, quando aplicável, são reconhecidos
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no resultado quando incorridos, e as variações decorrentes da diferença entre o valor
do investimento atualizado pelas condições contratuais e a avaliação ao valor justo
são reconhecidas no patrimônio social na conta de ajustes de avaliação patrimonial
enquanto o ativo não for realizado, sendo reclassificadas para o resultado após a
realização, líquida dos efeitos tributários.

f)

Passivos financeiros

O principal passivo financeiro reconhecido pela Entidade é: contas a pagar a
fornecedores. Esse passivo financeiro é classificado entre as categorias abaixo de
acordo com a natureza dos instrumentos financeiros contratados ou emitidos:
f.1) Passivos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado:
incluem passivos financeiros usualmente negociados antes do vencimento e
passivos designados no reconhecimento inicial ao valor justo por meio do resultado.
A cada data de balanço são mensurados pelo seu valor justo. Os juros, atualização
monetária, variação cambial e as variações decorrentes da avaliação ao valor justo,
quando aplicáveis, são reconhecidos no resultado quando incorridos.
f.2
Passivos financeiros não mensurados ao valor justo: passivos financeiros
não derivativos que não são usualmente negociados antes do vencimento. Após
reconhecimento inicial são mensurados pelo custo amortizado pelo método da
taxa efetiva de juros. Os juros, atualização monetária e variação cambial, quando
aplicáveis, são reconhecidos no resultado quando incorridos.

g) Disponibilidades e valores equivalentes
Incluem caixa, saldos positivos em conta movimento, aplicações financeiras
resgatáveis no prazo de 90 dias das datas dos balanços e com risco insignificante
de mudança de seu valor de mercado. As aplicações financeiras incluídas nos
equivalentes de caixa, em sua maioria, são classificadas na categoria “ativos
financeiros ao valor justo por meio do resultado”. A abertura dessas aplicações por
tipo de classificação está apresentada na nota 4.

h) Contas a receber de clientes
Estão apresentadas a valores de realização. Foi constituída provisão em montante
considerado suficiente pela Administração para os créditos cuja recuperação é
considerada duvidosa. Informações referentes à abertura das contas a receber estão
demonstradas na nota 5.
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i) 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.

j) Imobilizado
Registrado ao custo de aquisição, formação ou construção, atualizado
monetariamente com base na legislação em vigor até 31 de dezembro de 1995.
A depreciação dos bens é calculada pelo método linear às taxas mencionadas na
nota 6 e leva em consideração o tempo de vida útil estimado dos bens.

k) Intangível
Ativos intangíveis adquiridos separadamente são mensurados no reconhecimento
inicial ao custo de aquisição e, posteriormente, deduzidos da amortização
acumulada e perdas do valor recuperável, quando aplicável. Os ativos intangíveis
com vida útil definida são amortizados de acordo com sua vida útil econômica
estimada e, quando são identificadas indicações de perda de seu valor recuperável,
submetidos a teste para análise de perda no seu valor recuperável. Os ativos
intangíveis com vida útil indefinida não são amortizados, porém são submetidos a
teste anual para análise de perda no seu valor recuperável.

l) Provisão para recuperação de ativos
A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com
o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas,
operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu
valor recuperável. Quando tais evidências são identificadas, e o valor contábil
líquido excede o valor recuperável, é constituída provisão para deterioração
ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável.

m) Outros ativos e passivos
Um passivo é reconhecido 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-lo. As provisões são registradas
tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.
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Um ativo é reconhecido no balanço quando for provável que seus benefícios
econômicos futuros serão gerados em favor da Entidade e seu custo ou valor
puder ser mensurado com segurança.
Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou
liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário, são
demonstrados como não circulantes.

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

o) Tributação
O Instituto, por não ter fins lucrativos, não está sujeito ao recolhimento de tributos
sobre o superávit do exercício. A tributação sobre rendimentos de aplicação
financeira obedece à legislação em vigor e é retida na fonte.

p) Ajuste a valor presente de ativos e passivos
Os ativos e passivos monetários de longo prazo são ajustados pelo seu valor
presente, e os de curto prazo, quando o efeito é considerado relevante em relação
às demonstrações financeiras tomadas em conjunto. O ajuste a valor presente
é calculado levando em consideração os fluxos de caixa contratuais e a taxa de
juros explícita, e em certos casos implícita, dos respectivos ativos e passivos. Dessa
forma, os juros embutidos nas receitas, despesas e custos associados a esses ativos
e passivos são descontados com o intuito de reconhecê-los em conformidade
com o regime de competência. Posteriormente, esses juros são realocados nas
linhas de despesas e receitas financeiras no resultado por meio da utilização do
método da taxa efetiva de juros em relação aos fluxos de caixa contratuais. As
taxas de juros implícitas aplicadas foram determinadas com base em premissas e
são consideradas estimativas contábeis. Em 2007, os ativos e passivos não eram
descontados a valor presente.
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q) Estimativas contábeis
São utilizadas para a mensuração e reconhecimento de certos ativos e passivos das
demonstrações financeiras do Instituto. A determinação dessas estimativas levou
em consideração experiências de eventos passados e correntes, pressupostos
relativos a eventos futuros, e outros fatores objetivos e subjetivos. Itens significativos
sujeitos às estimativas incluem: a seleção de vidas úteis do ativo imobilizado e ativos
intangíveis; a provisão para créditos de liquidação duvidosa; a análise de recuperação
dos valores dos ativos imobilizados e intangíveis; as taxas e prazos aplicados na
determinação do ajuste a valor presente de certos ativos e passivos (somente em
2008); a provisão para contingências, a mensuração do valor justo de instrumentos
financeiros (somente em 2008); as considerações de reconhecimento e mensuração
de custos de desenvolvimento capitalizados como ativos intangíveis (somente em
2008). A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar
em valores significativamente divergentes dos registrados nas demonstrações
financeiras devido às imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. O
Instituto revisa suas estimativas e premissas anualmente.

r) Demonstração do fluxo de caixa
A demonstração do fluxo de caixa foi preparada e está apresentada de acordo com
a Deliberação CVM n° 547, de 13 de agosto de 2008 que aprovou o pronunciamento
contábil CPC 03 – Demonstração dos Fluxos de Caixa, emitido pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPC).

4. Disponibilidades e valores equivalentes

Caixa e bancos
Aplicações financeiras

2008

2007

133.939

41.976

1.397.149

1.116.777

1.531.088

1.158.753

Referem-se a aplicações em fundos de investimento em renda fixa e CDB nos bancos
ABN AMRO e Citibank, sem prazos para resgate.
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5. Contas a receber de clientes

Cursos e eventos a receber
Patrocínios a receber
Provisão para créditos
de liquidação duvidosa

2008

2007

155.741

161.917

92.463

92.533

(35.925)

(63.945)

212.279

190.505

6. Imobilizado e intangível
2008

2007

Taxa anual de
depreciação

Custo

Depreciação
acumulada

Líquido

Líquido

Móveis e
utensílios

10%

148.625

(27.299)

121.326

135.128

Computadores
e periféricos

20%

127.410

(69.878)

57.532

53.638

Benfeitorias
em imóveis de
terceiros

30%

135.316

(55.497)

79.819

118.603

8.826

(7.270)

1.556

4.245

420.177

(159.944)

260.233

311.614

43.572

(19.561)

24.011

22.486

43.572

(19.561)

24.011

22.486

463.749

(179.505)

284.244

334.100

Outros
Tangível
Direitos de uso
de softwares
Intangível
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7. Impostos e contribuições federais
O Instituto é uma entidade sem fins-lucrativos e, portanto, goza da isenção do
imposto de renda e contribuição social de acordo com o artigo 15 da Lei 9.532/97.
O Instituto goza também de isenção de outros tributos federais tais como a
COFINS e o PIS.
O Instituto está sujeito à revisão de seus livros e de seu estatuto social por parte das
autoridades fiscais em prazos prescricionais variáveis. Devido à possibilidade de
diferentes interpretações, as autoridades fiscais, com base no seu entendimento
das leis, poderão questionar aspectos de isenção aplicáveis ao Instituto. O Conselho
de Administração e o Comitê Executivo do Instituto monitoram e avaliam o risco
de eventuais questionamentos.

8. Provisão de férias e bônus

Provisão de férias
Encargos sobre férias
Provisão de bônus

2008

2007

130.850

97.693

43.834

41.567

141.601

123.793

316.285

263.053

A política vigente de bônus do Instituto determina que todos os funcionários
com 1 ano de serviço prestado têm direito ao incremento de pelo menos 1 (um)
salário a título de Bônus, mediante o atingimento de metas pré-aprovadas pelo
Conselho de Administração.

9.	Provisão para contingências Imposto sobre serviços
Em 30 de dezembro de 2006, a Prefeitura 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.
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Assim, com base nessa nova Lei, as associações culturais também passaram a ter
que recolher o ISS sobre as receitas originárias de cursos, eventos e congressos, o
que anteriormente não era requerido.
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 iniciou o recolhimento do ISS em agosto de
2007. Nesse sentido, o Conselho de Administração e o Comitê Executivo do IBGC
decidiram, com a orientação do Comitê de Auditoria, registrar o ISS do período de
janeiro a julho de 2007 com juros e multa no valor total de R$66.090 (R$55.430 em
2007). A previsão de pagamento é para abril de 2009.

10. Patrimônio social
Conforme estatuto social, o Instituto deve aplicar integralmente seus recursos na
manutenção de seus objetivos, não podendo, como consequência, distribuir qualquer
parcela de seu patrimônio ou de suas rendas a título de participação no seu superávit.
Dessa forma, o superávit do exercício é integralmente incorporado ao patrimônio social.

11. Instrumentos financeiros
O Instituto participa de operações envolvendo instrumentos financeiros (aplicações
financeiras em fundo de investimento) com o objetivo de aplicar seus recursos
financeiros disponíveis ou financiar suas atividades, bem como de reduzir a
exposição a riscos de mercado, moeda e taxas de juros.
A administração desses riscos é efetuada por meio da definição de estratégia de
operação e do estabelecimento de sistemas de controles internos.
O valor contábil dos instrumentos financeiros registrados em contas patrimoniais em
31 de dezembro de 2008 e 2007 equivale, aproximadamente, ao valor de mercado.
Não havia operações de derivativos em 31 de dezembro de 2008 e 2007.

12. Seguros contratados
A administração do condomínio onde se localiza a sede do Instituto tem por
política manter cobertura de seguros no montante adequado aos possíveis riscos
com sinistros de seu imóvel.

94

Relatório Financeiro

Relatório do Comitê
de Auditoria
O sistema de controles internos do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa
é adequado ao porte e à complexidade de 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.
Os trabalhos dos auditores independentes foram acompanhados ao longo de todo
o período de sua execução, certificada a condição de amplo e irrestrito acesso aos
dados e informações do Instituto, a fim de assegurar total liberdade na execução
desses trabalhos, não havendo evidências de fatos ou circunstâncias que pudessem
prejudicar a adoção de postura independente destes, tampouco sua atuação.
Considerando os sistemas de controles internos existentes, a abrangência e a
profundidade dos trabalhos realizados pelos auditores independentes, assim
como seu respectivo parecer, emitido sem ressalvas em 27 de fevereiro de 2009,
entendemos que as demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2008
apresentam adequadamente a posição financeira e patrimonial do Instituto Brasileiro
de Governança Corporativa em relação às práticas contábeis adotadas no Brasil,
recomendando que sejam as mesmas aprovadas pelo Conselho de Administração.

São Paulo, 04 de março de 2009.

Fernando Soares Mitri - coordenador
Alberto Emmanuel Carvalho Whitaker
João Verner Juenemann
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9.

Estrutura
Organizacional

Assembleia

Conselho
de Administração

Comitê de Conduta

Comitê de Admissão

Comitê de Auditoria

Comitê Executivo

Secretaria Geral

Equipe IBGC
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Capítulos

24 Comitês e
4 Subcomitês

Estrutura Organizacional

Conselho de Administração
Presidente
Vice-presidentes

Conselheiros

Mauro Rodrigues da Cunha
Gilberto Mifano
João Pinheiro Nogueira Batista
Alberto Emmanuel Whitaker
Eliane Aleixo Lustosa
Fernando Soares Mitri
João Verner Juenemann
Paulo Diederichsen Villares
Ronaldo Camargo Veirano

Comitê Executivo
Coordenadores

André Coutinho
Eliane Aleixo Lustosa
Ricardo Veirano

Secretaria Geral
Responsável

Heloisa Belotti Bedicks

Certificação de Banco de Conselheiros
Coordenador

Marcos Jacobina Borges

Centro de Conhecimento
Coordenadora Geral

Adriane Cristina dos Santos de Almeida

Coordenadora
de Projetos Especiais

Vânia Campion

Pesquisadores Seniores

Coordenadores de Projetos

Pesquisador

Alexandre Di Miceli da Silveira
Ricardo Leal
Cleber Tavares
Fernanda Suzana Oliveira Pureza
Henrique Nardini
Luiz Fernando Dalla Martha
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Administração
Gerente
Analista Administrativo

Vera Marques
Janaína Cavalcanti
Vilma Pires

Analista Financeiro

Fábio Proença

Assistente Financeira

Rosana Pereira
Sônia Alves

Coordenadora de Comunicação

Maíra Sardão

Auxiliar de Eventos

Eliane Pereira

Auxiliar de Escritório

Carina G. Tenório

Capítulo Paraná
Coordenador Geral

Coordenadores

Assistente Administrativa

Fernando Soares Mitri
Francisco H. Passos Fernandes
Marcelo Marco Bertoldi
Marcio Kaiser
Maria de Lourdes Charello

Capítulo Rio
Coordenador Geral

Coordenadores
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João Laudo de Camargo
Antônio Gouvêa Vieira
Augusto C. de Oliveira Filho
Eliane Aleixo Lustosa

Estrutura Organizacional

Capítulo Sul
Coordenador Geral

Coordenadores

Assistente Administrativa

Carlos Biedermann
Bruno Toebe
Fábio Araújo dos Santos Filho
Luis Gustavo Schmitz
Robert Juenemann
Viviane Almeida

Admissão
Coordenador

Paulo Diederichsen Villares

Alberto Emmanuel Whitaker
Ronaldo Veirano

Auditoria
Coordenador

Fernando Soares Mitri

Alberto Emmanuel Whitaker
João Verner Juenemann
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Comitês
de Associados
Agenda temática
Coordenador

João Pinheiro Nogueira Batista

Heloisa B. Bedicks
Mauro Rodrigues da Cunha

Boas Práticas em Reuniões e Assembleias
Coordenador

José Luiz Bichuetti

Alberto Emmanuel Whitaker
Alexandre Quintão Fernandes
Ana Regina Vlainich
Antônio Luiz Sampaio Carvalho
Augusto Carneiro de Oliveira Filho
Ayres Mascarenhas
David Nahum Neto
Evandro Pontes
Fernanda Pontual Vilmar Nardy
Gustavo Grebler
Izabel Cristina Costa
Leandro Almeida

Leonardo Viegas
Mariana Dedini
Marta Viegas
Moacir Salzstein
Pedro Rudge
Philippe Boutaud
Renato Chaves
Roberto Gonzalez
Tatiana Regiani
Virgílio Aguiar
Zulmar Neves

Capacitação
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Coordenador

Leonardo Mayerhofer Viegas

Alberto Emmanuel Whitaker
Armando Lourenzo
Armando Matiolli Filho
Artur Carlos das Neves
Carlos Alberto Ercolin
Carlos Eduardo Lessa Brandão
Edy Kogut

Fernanda Suzana Oliveira Pureza
José Luiz Bichuetti
Lélio Lauretti
Luiz Alberto de Luca
Peter Lujo Harazim
Richard Doern
Wilson Carnevalli

Estrutura Organizacional

Certificação
Coordenador

Alberto E. Whitaker

Carlos Eduardo Lessa Brandão
Fernando Mitri
João Laudo de Carvalho
João Verner Juenemann
Josino de Almeida Fonseca
Lélio Lauretti

Leonardo Viegas
Marcos Jacobina Borges
Paulo Conte Vasconcellos
Roberta Nioac Prado
Sandra Guerra
Sidney Ito

Comunicação
Coordenadora

Maria Cecília Rossi (a partir de junho)

Anna Maria Gouvea Guimarães
Boris Petrovich Poluhoff
Célio Leme
Eduardo Lemos
Floreal Rodriguez
José Augusto Moreira

João Verner Juenemann
Luiz Fernando Paiva
Nelson Yoshida
Renato Raposo
Valter Faria

Conduta
Coordenador

Lélio Lauretti

Bengt Hallqvist
Celso Giacometti

Roberta Nioac Prado
Roberto Faldini

Congresso
Coordenadora

Renata Lancellotti

Aline de Menezes Santos
Aloísio Macario
André Antunes S. de Camargo
Andrea Pereira
Angela Donaggio
Edina Biava
Eduardo Guardia
ELiane Lustosa
Fernando Carneiro
Guilherme Bueno Maluof
Guilherme Dale
Isabella Saboya

João Laudo de Camargo
João P. Nogueira Batista
Joaquim Rubens Fontes Filho
José Guimarães Monforte
Luiz Leonardo Cantidiano
Marcelo Barbosa
Mario Engler
Mauro Rodrigues da Cunha
Pedro Mader Meloni
Ricardo Leal
Sidney Ito
Wang Jiang Horng
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Finanças, Contabilidade e Mercado de Capitais
Coordenador

João Verner Juenemann

Ana Maria Zilveti
Ana Luiza Franco
Alberto Emmanuel Whitaker
Anders Pettersson
Artur Henrique Toledo Damasceno
Artur Neves
Boris P. Poluhoff
Carlos C. Assi
Carlos Rocha Velloso
Celso Giacometti
Charles B. Holland
Demétrio de Souza
Dilma Eguchi
Edimar Facco
Edgar Ascher
Eduardo Artur dos Santos
Fábio Cornibert
Francisco D`Orto Neto
Francisco Florindo Sanz Esteban
Francisco S. Morales Cespede
Gustavo Grebler

Henry Ubersfeld
João Gomes Antunes
José Antônio Ramos
José César Guiotti
José Gilberto Jaloretto
José Ronoel Piccin
Leonardo Abreu
Josino de Almeida Fonseca
Lisias Guimarães Alcântara
Luiz Alberto de Castro Falleiros
Luiz Henrique Lobo
Marino Brugnolo
Oscar Malvessi
Osvaldo Correa
Paulo Evaristo Carvalhinha
Ricardo Guimarães
Roberto Faldini
Roberto Lamb
Ronaldo Sauner
Sheila Silva

Gerenciamento de Riscos Corporativos
Coordenadoras
Antonio Cocurullo
Carla Lopes
Carlos Sá
Demétrio Souza
Eduarda de La Rocque
Eduardo Pontes
Fábio Coimbra
Francisco Carlos Fernandes
Gabriela Doti
Genivaldo Correia Alves
Ives Pereira Müller
José Ronoel Piccin
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Lúcia Hauptman
Letícia Costa
Leila Kobashikawa
Luciana Bacci
Marcelo Centeio
Maurício Reggio
Mercedes Stinco
Nelson Ribeiro
Nilmar Foletto
Roberto Lamb
Samya Paiva
Valério da Silva Ramos
William Borges Lima

Estrutura Organizacional

Gestor Cartas Diretrizes
Coordenador

Mário Engler Pinto Jr

Alberto Emmanuel Whitaker
Álvaro Antonio Cardoso de Souza
Ana Maria Elorrieta
André Coutinho
Carlos Eduardo Lessa Brandão
Eduarda La Rocque
Eduardo Lysias Abraão
Emerson Kapaz
Iêda Aparecida Patrício Novais
João Laudo de Camargo
Jorge Arnaldo Maluf Filho
José Augusto P. Moreira
Luiz de Figueiredo Forbes

Luiz Leonardo Cantidiano
Luiz Spinola
Marcio Kaiser
Mauro Rodrigues da Cunha
Nilson Lautenschleger Jr
Norma Parente
Oscar de Paula Bernardes Neto
Paulo F. Campos Salles de Toledo
Pedro H. Rudge
Richard Blanchet
Thelma de Mesquita Garcia e Souza
Wang Jiang Horng

Gestor Fórum de Debates
Coordenador

Paulo Conte Vasconcellos

Adriane Cristina dos Santos de Almeida

Heloisa Belotti Bedicks

Gestor Prêmio de Governança
Coordenador

Didier Klotz

André Carvalhal
Carlos Eduardo Lessa Brandão
Gunter Eberhardt
João Batista Fraga

Paulo D. Villares
Ricardo Leal
Wang Jiang Horng

Governança e Indicação
Coordenador

Ronaldo Veirano

Alberto Emmanuel Whitaker
Bengt Hallqvist
Fernando Alves

José Guimarães Monforte
Paulo D. Villares
Sandra Guerra
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Grupo de Estudos de Sustentabilidade para as Empresas (GESE)
Coordenadores

Carlos Eduardo Lessa Brandão
Homero Luís Santos

Alberto Emmanuel Carvalho Whitaker
Álvaro Plínio Pureza
André Beleza Fontana
André Coimbra Felix Cardoso
Bruno Campos Silva
Cibele de Macedo Salviatto
Cláudia Martins
Cristine Marian Naum
Cristine Zanarotti Prestes Rosa
Daniela Hollo Aiach
Diva Irene da Paz Vieira
Elisabeth Barbieri Lerner
Ewaldo M. K. Russo
Giovanni Barontini
Iranise Pedro

Luciana Brenner
Maria Eugênia dos Santos Buosi
Paula Peirão Oliveira
Paulo Bento Maffei de Souza
Paulo Conte Vasconcellos
Paulo Vanca
Roberta Simonetti
Roberto Sousa Gonzalez
Rodrigo Pecchiae
Rogério Marques
Ruth Goldberg
Simone de Carvalho Soares
Tarcila Reis Ursini
Vânia Bueno

Grupo de Implementação da Visão (GIV)
Coordenador

Celso Giacometti

Alberto Emmanuel Whitaker
Ana Cristina C. Branco
Antônio Coló
Bengt Hallqvist
Carlos Eduardo Lessa Brandão
Cláudio P. Machado Filho
Eduardo Gusso
Fernando Dantas Alves Filho
Francisco Loschiavo
Gilberto Mifano

João Batista Fraga
José Augusto P. Moreira
Licínio Moreira
Mario Probst
Mauro Rodrigues da Cunha
Paulo Conte Vasconcellos
Paulo D. Villares
Pérsio de Luca
Richard Blanchet

OBS: O Grupo está subdividido em quatro frentes de trabalho: governança corporativa em empresas não-listadas;
e-learning; governança corporativa no terceiro setor; e acompanhamento legislativo.
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Subgrupos GIV
Acompanhamento Legislativo
Coordenador

Richard Blanchet

Eduardo Berlendis
Luiz Henrique Siqueira

Patrícia Pellini
Roberto Duarte

E-learning
Coordenador

Pérsio De Luca

Alberto Whitaker
Ana Cristina Branco
Carlos E. Lessa Brandão
José Luiz Motta

Marcelo Centeio
Leonardo Viegas
Roberto Faldini
Roberto Lamb

Não-listadas
Coordenador

João Batista Fraga

Alexis Novellino
Aníbal S. Xavier de Oliveira
Bengt Hallqvist
Carlos E. Lessa Brandão
Celso Giacometti
Cláudio Santos
Cibele Salviatto
Domingos A. Laudisio
Felipe Marangoni
João Manuel Dias da Silva

José Estevam Almeida Prado
Josino Fonseca
Licínio Moreira
Luiz Rogério Sawaya Batista
Neusa Maria Bastos F. Santos
Paulo Carvalhinha
Ricardo Guimarães
Roberta Nioac Prado
Roberto Faldini

Terceiro Setor
Coordenador

Cláudio P. Machado

Alberto E. Whitaker
Arnaldo Rezende
Aron Belinky
Bento Zanzini
Carlos E. Lessa Brandão
Celso Giacometti
Eleno Gonçalves Jr.

Ewaldo Russo
Fernando Rosseti
Marcos Bidart C. de Novais
Meire Ferreira
Paula Fabiani
Rosa Maria Fischer
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Jurídico
Coordenador

Paulo F. Campos Salles de Toledo

Coordenadores Interinos

Eduardo Berlendis
Richard Blanchet

Aline de Menezes Santos
Ana Marta C. de Barros Zilveti
Antônio Luiz S. Carvalho
Bruno Campos Silva
Daniel João do Amaral
Felipe Mello
Gisélia da Silva
Gustavo Grebler
Ingrid Emilie T.S.R. de Mendonça
José Antonio Ramos
José Cláudio Securato
Lionel Zaclis

Luís André Azevedo
Marcelo Barbaresco
Marcelo Marco Bertoldi
Nair Veras Saldanha Janson
Nilton Serson
Patrícia Pellini
Pedro Aguiar de Freitas
Richard Blanchet
Rodolfo de Lara Campos
Rodrigo Ferraz P. Cunha
Rodrigo Pecchiae
Valéria K. Schramm

Portal de Governança
Coordenador

Ezequiel Tavares

Aloísio Macário
Anderson Reis Lopes
Carlos Eduardo Lessa Brandão
Cláudia Primo
Fernando C. Mesquita

Fernando Venega
Gisélia da Silva
Mariana Teixeira
Rodrigo Nogueira Mendes
Virgílio Aguiar

Práticas de Governança para Empresas Estatais
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Coordenador

Pedro Mäder Meloni

Angela Donaggio
Ayres Mascarenhas
Carlos Gabas
Carlos Rocha Velloso
Denise Gomes
João Verner Juenemann
José Gilberto Jaloretto
Leandro Almeida
Leonardo Viegas

Liége Oliveira Ayub
Maria Celeste Morais Guimarães
Mário Engler
Marlos Gaio
Renato Chaves
Ricardo Castorri
Rivail Trevisan
Robson Laranjo

Estrutura Organizacional

Recursos Humanos
Coordenador

Josmar Bignotto

Adriana Adler
Alberto Emmanuel Whitaker
Alfredo Castro
Bernardo Wolfson
Cláudio Luraschi
Cyro Magalhães
Denys Monteiro
Élcio Aníbal de Lucca
Francisco I. R. Ramirez
Guilherme Dale
Gustavo Grebler
Henri Vahdat
Izabela Toledo

Joaquim Rocha
Leandro Almeida
Luiz Marcatti
Marcos Silveira
Nadir Costa
Neusa Maria Bastos
Paulo Person
Paulo Roberto de Campos Valim
Raul Papaleo
Ricardo Porto
Sérgio Ferreira
Sidney Trassati
Silvano Szezecinski

Reforma do Estatuto do IBGC
Coordenador

Ronaldo Veirano

Antônio Luiz Sampaio Carvalho
Bengt Hallqvist
Eduardo Berlendis
Gustavo Moraes
Lélio Lauretti
Leonardo Viegas

Luigi Giavina
Mauro Rodrigues da Cunha
Nilson Lautenschleger
Paulo F. C. S. Toledo
Ricardo Veirano

Revisão do Código das Melhores Práticas
Coordenadora

Eliane Lustosa

Adriane Cristina Santos de Almeida
Alberto E. Whitaker
Alexandre Di Miceli da Silveira
Ana Maria Elorrieta
Bengt Hallqvist
Carlos Biedermann
Carlos Eduardo Lessa Brandão
Gilberto Mifano
Gustavo Moraes Stolagli
Heloisa Bedicks

Henrique Nardini
João P. Nogueira Batista
Lélio Lauretti
Leonardo Viegas
Luiz Fernando Dalla Martha
Mauro Rodrigues da Cunha
Ricardo Leal
Sandra Guerra
Wang Jiang Horng

Relatório Anual 2008

107

agradecimentos

10.

Agradecimentos

As realizações do IBGC são fruto do empenho e dedicação de seus agentes na
disseminação da boa governança e é com grande satisfação que o Instituto registra
seus agradecimentos aos associados, por acreditarem e promoverem as melhores
práticas; aos professores, palestrantes e colaboradores, pelo trabalho realizado; ao
mercado pelo reconhecimento; e a todos que contribuíram direta ou indiretamente
no êxito das ações em 2008.
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Dedicamos agradecimento especial a:
• ABRAPP

• Grupo Positivo

• ABRASCA

• IBEF

• Acionista.com.br

• IBRI

• AMCHAM/RS

• ICTS Global

• AMEC

• IBEF

• ANBID

• IBRI

• ANEFAC

• KPMG

• APIMEC

• Loeser e Portela Advogados

• Banco do Brasil

• Marins Bertoldi Advogados Associados

• Banco Itaú

• MECA

• BB AutoSeguro

• MESA Corporate Governance

• BDO Trevisan

• Orbis

• Bertin S/A

• Pinheiro Neto Advogados

• BI International

• Pragma Patrimônio

• Bocater, Camargo, Costa e Silva
Advogados Associados

• PricewaterhouseCoopers

• BM&FBOVESPA
• Bradesco
• Brasil Telecom
• CIPE – Center of International
Private Enterprise
• Corp Brasil
• CTI – Corporate Transitions
International

• Protiviti – Independent Risk Consulting
• Revista Capital Aberto
• Revista Investidor Institucional
• Revista Razão Contábil
• Revista RI
• Risk at Risk
• RiskControl
• Sabesp

• Deloitte Touche Tohmatsu

• Saint Paul Institute

• Energias do Brasil

• SERPRO

• Ernst & Young

• SpencerStuart

• E scritório de Advocacia
Sérgio Bermudes

• Suzano

• Fabio Feldmann Consultores
• FGVces – Centro de Estudos
em Sustentabilidade
• FIEP/Unindus
• Fundação Carlos Chagas
• Global Corporate Governance Forum

• Terco Grant Thornton
• The Key
• Valor Econômico
• Veirano Advogados
• Watson Wyat
• World Bank
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Para informações sobre associação, cursos, palestras mensais, congresso e publicações,
visite o website: www.ibgc.org.br ou ligue para 55 11 3043-7008.

Instituto Brasileiro de Governança Corporativa
Av. das Nações Unidas, 12.551, 25º andar – conjunto 2508
World Trade Center
CEP: 04578-903
São Paulo – SP
Telefone: 55 11 3043-7008
Fax: 55 11 3043-7005
E-mail: ibgc@ibgc.org.br
Capítulo Paraná
Av. Cândido de Abreu, 660 - conjunto 1602
CEP: 80530-000
Curitiba - PR
Telefone: 55 41 3022-5035
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Capítulo Rio
Telefone: 55 11 3043-6009
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Pelo segundo ano, o IBGC optou por imprimir apenas o Sumário Executivo
a fim de poupar recursos naturais e financeiros.
O Relatório Anual na íntegra está disponível no website do Instituto.
Solicitações de informações adicionais ou sugestões ao conteúdo do
Sumário e do Relatório podem ser enviadas para ibgc@ibgc.org.br
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