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“Transmitir a todos os acionistas, com total
transparência, as ações relevantes que a
companhia está realizando em diferentes
áreas é um desafio enorme porque atinge
o ponto mais sensível de uma empresa: a
relação de confiança”
Roger Agnelli, presidente da Vale

2009
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Mensagem do
Conselho de
Administração
Para o IBGC, 2010 é um ano de festa. Comemoramos 15 anos
de nossa fundação. A partir de nossa Assembleia Ordinária,
começamos oficialmente a celebrar esta ocasião, com uma série de
eventos e uma reformulação na comunicação visual do Instituto.
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E há muito que celebrar. Nestes 15 anos, o IBGC consolidouse como referência nacional e internacional em questões
relacionadas à Governança Corporativa. Como mostra o presente
relatório, nossas atividades e conquistas de 2009 representam
sólidos passos adicionais nesta caminhada.
Independente da métrica que se utilize, avançamos na difusão
das melhores práticas de Governança Corporativa no País. Seja
no número de associados, capítulos, eventos, patrocínios, cursos, publicações (com destaque
para a quarta edição do Código das Melhores Práticas)... todos os indicadores mostram
uma trajetória de crescimento compatível com a imensidão de nosso país e o desafio de
levar nossas ideias a um grupo cada vez maior de organizações. A abertura do Capítulo
Minas Gerais é outro marco nesta trajetória.
A concretização destas atividades só é possível com um corpo técnico de qualidade,
motivado, que também compartilhe da visão e dos objetivos do Instituto. Neste sentido, 2009
foi o primeiro ano no qual implementamos a nova política de recursos humanos. Como
previsto, isto significou uma elevação considerável de nossos gastos com pessoal, mas, ao
mesmo tempo, observamos uma melhoria importante no clima de trabalho no Instituto, com
reflexos na produtividade e retenção de nossos talentos. Naturalmente, dada a grandeza da
mudança implementada, é importante um monitoramento constante dessa política, de modo
a assegurarmos que os incentivos continuem adequados para todo o time.
A grande novidade de 2009 foi a evolução do nosso programa de certificação. Os resultados
obtidos no ano mostram dois aspectos muito interessantes. Primeiramente, mostra o acerto
Instituto Brasileiro de
Governança Corporativa
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estratégico e o correto diagnóstico sobre a necessidade de tal programa no País e o papel
do IBGC em oferecê-lo. Em segundo lugar, mostra também a qualidade da execução do
programa, levada a cabo pelo nosso corpo técnico. Em 2009, celebramos a primeira turma
de certificados e alcançamos números muito superiores aos projetados, seja de candidatos,
seja em obtenção de apoios e patrocínios.
O sucesso do IBGC neste campo, em 2009, abre as portas para a consolidação do
programa, a evolução de seu corpo de conhecimento e para atividades correlatas, como a
Educação Continuada e o próprio Banco de Conselheiros, reformulado, que já apresenta
seus primeiros resultados.
Vale destacar o contínuo sucesso de nossos programas educativos. Em 2009, treinamos 990
pessoas em cursos de Governança Corporativa – mais um recorde para o Instituto.
O 10º Congresso Brasileiro de Governança Corporativa bateu, mais uma vez, o recorde
de participantes, mantendo a qualidade do evento. Este sucesso permite-nos sonhar alto,
planejando um evento ainda maior, no Rio de Janeiro, para comemorarmos nossos 15 anos.
Como consequência do sucesso no atingimento de nossa missão, tem aumentado
também o impacto internacional de nossas atividades. Temos hoje maior intercâmbio
com instituições estrangeiras e organizamos uma Comissão Internacional para melhor
estruturar e priorizar essas atividades.
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O trabalho das comissões, diga-se de passagem, passou por significativa formalização e
aumento de produtividade, embora ainda haja espaço para melhorias nos próximos anos.
Por último, mas não menos importante, registramos a alteração no nosso Estatuto Social,
levada a cabo após vários anos de tentativas. Com esta mudança, passamos a contar com
uma base mais moderna e ágil para a administração do Instituto, privilegiando ainda
mais o trabalho estratégico do Conselho de Administração – exatamente como pregamos em
nosso Código das Melhores Práticas.
Seria impossível listar neste espaço todas as atividades e resultados alcançados em 2009.
Eles serão tratados mais detalhadamente no corpo do relatório da Administração.
Todos estes marcos e vitórias não significam que o IBGC não deva evoluir ainda mais.
Muito pelo contrário. Para isto, iniciaremos em 2010, novo ciclo de nosso planejamento
estratégico, com o auxílio de consultores externos. E é também pela necessidade de evolução
constante que este presidente decidiu ‘aposentar-se’, depois de 7 anos participando do Conselho
de Administração. Ao comemoramos 15 anos, o IBGC, mais uma vez, evolui e se renova.
Aproveito a oportunidade para agradecer aos associados o privilégio de ter participado deste
Conselho por tantos anos, particularmente nos últimos dois. Tivemos entre nossos conselheiros
alguns dos profissionais mais capazes e engajados na causa da Governança Corporativa em
nosso País, que partilham com a mesma energia da visão e da paixão pelo Instituto. Agradeço
ainda à extraordinária equipe técnica do Instituto, que, efetivamente, transforma em ações as
diretrizes do Conselho.
Estou seguro de que encerramos este ciclo com o Instituto pronto para continuar a brilhar
pelos próximos 15 anos.
Mauro Rodrigues da Cunha
Presidente do Conselho de Administração do IBGC

2009

Relatório Anual

Propósito
“Ser referência em Governança Corporativa, contribuindo para o desempenho sustentável das
organizações e influenciando os agentes da nossa sociedade no sentido de maior transparência,
justiça e responsabilidade.”

Valores
• Proativismo
Comprometimento com a capacitação de
agentes e com o desenvolvimento e a disseminação das melhores práticas.

• Diversidade
Valorização e incentivo à multiplicidade de
ideias e opiniões.

• Independência

“Ou criamos uma sociedade
de princípios ou estaremos
sempre lutando contra
formas de subterfúgio”
Guilherme Affonso Ferreira, sócio da BAHEMA

Soberania nos princípios e zelo pela imagem;
imparcialidade em face de quaisquer grupos
de interesse.
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• Coerência
Entre iniciativas e princípios de Governança
Corporativa, que são:
- Transparência
Mais do 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. A adequada transparência resulta
em um clima de confiança, tanto internamente quanto nas relações da empresa
com terceiros. Não deve restringir-se ao desempenho econômico-financeiro, contemplando também os demais fatores (inclusive intangíveis) que norteiam a ação
gerencial e que conduzem à criação de valor;
- Equidade
Caracteriza-se pelo tratamento justo de todos os sócios e demais partes interessadas (stakeholders). Atitudes ou políticas discriminatórias, sob qualquer pretexto, são totalmente inaceitáveis;
- Prestação de Contas (accountability)
Os agentes de Governança devem prestar contas de sua atuação, assumindo integralmente as consequências de seus atos e omissões;
- Responsabilidade Corporativa
Os agentes de Governança devem zelar pela sustentabilidade das organizações, visando à sua longevidade, incorporando considerações de ordem social e ambiental na
definição dos negócios e operações.
Instituto Brasileiro de
Governança Corporativa

Perfil
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O IBGC
Fundado em 27 de novembro de 1995, o
Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) é uma entidade sem-fins lucrativos, de atuação nacional e internacional, que
tem como meta a busca pela excelência em
Governança. Em sua atuação como centro de
conhecimento no tema, o Instituto promove
cursos, pesquisas, palestras, fóruns e congresso anual, entre outras atividades direcionadas
à temática Governança Corporativa.
Com sede em São Paulo, o IBGC atua regionalmente por meio de quatro Capítulos:
Paraná, Rio, Sul e, o recém-criado, MG. As
ações integradas do Instituto são viabilizadas
pela intensa participação de seus associados,
além dos trabalhos da gestão e do Conselho
de Administração.
Como resultados dessa união de esforços
estão as publicações, tendo como primeiro e
principal documento elaborado o Código das
Melhores Práticas de Governança Corporativa. Balizador das práticas disseminadas pelo

IBGC, o Código permeia todas as demais publicações: das séries Cadernos de Governança,
Estudos de Casos, Experiências em Governança, Cartas Diretrizes a livros.
O produto de sua programação pode ser
acompanhado nas publicações periódicas do
Instituto, como o IBGC em Foco, o Boletim
Informativo, e no seu website, que reúne o
maior conteúdo sobre o tema Governança
Corporativa da América Latina.

“Conselheiro de
Administração independente
é um agente de mudanças”
Guilherme Dale, membro da Comissão de
Governança e Indicação do IBGC

2009
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Associados
A base para a disseminação
da Governança

O grupo formado por empresas brasileiras
que se posicionam favoravelmente à boa
Governança ampliou em 9,5% neste exercício,
totalizando 23 associados patrocinadores.

O quadro de associados ao IBGC continua
a evoluir desde sua fundação, em 1995.
Iniciado com 15 integrantes, em dezembro
de 2009, o Instituto totalizou 1.503 profissionais engajados e atentos às boas práticas de
Governança Corporativa.

A importância de se verificar o aumento da
base de associados é de percebê-los como fatores multiplicadores dos conceitos e práticas
de Governança e amplificadores das ações
promovidas no âmbito do IBGC, num processo de contribuição colegiada.

Em 2009, foram 153 novos membros pessoas físicas, sinalizando crescimento de 11,3%. A
participação feminina representou 11% do total
de associados. Também evoluiu a quantidade de
empresas associadas, de 140, em 2008, para 162 –
número atual.

Novos associados ao IBGC por gênero
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Distribuição de Associados
• Associados Pessoas Físicas
Com representatividade de, aproximadamente,
89% dos associados ao IBGC e localizados
majoritariamente na Região Sudeste (77,4%),
o quadro de pessoas físicas engloba
conselheiros de empresas abertas ou fechadas,
diretores, advogados, acadêmicos, auditores,
herdeiros, consultores e executivos, entre
outros agentes da Governança. Os associados
PF desfrutam da estrutura e atividades
do Instituto, com preços diferenciados e
prioridade no acesso a materiais e conteúdos
produzidos pelo IBGC.

• Associados Pessoas Jurídicas
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
produzidos pelo Instituto.

• 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. Sua contribuição é por meio
de colaboração financeira, para a realização de
atividades que se destinam ao fortalecimento
dos objetivos do IBGC.
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Capítulos
Difusores regionais das
boas práticas
Iniciado em 2002, com a formação do primeiro
Capítulo, o Sul, a atuação do IBGC, por meio
de regionais, só tem se fortalecido e expandido.
Neste exercício, somaram-se quatro os Capítulos:
Sul, Rio, Paraná e, o mais recente, MG. Todos
responsáveis por uma programação independente de atividades, com vistas a consolidar a
disseminação das boas práticas de Governança
ao público local.

• Capítulo MG
A quarta regional do IBGC, inaugurada
em junho deste exercício, representou a
concretização de antiga reivindicação e trabalho
dos associados mineiros para uma atuação mais
abrangente do Instituto na região.
Já no início do ano, durante o processo de
fundação do Capítulo, foi realizado, no mês
de abril, o curso As Melhores Práticas de

Governança Corporativa e, em setembro,
a regional promoveu o curso Governança
Corporativa em Empresas Familiares.
O ciclo de palestras foi inaugurado em agosto
pelo presidente do Conselho de Administração
da Cemig, Sérgio Alair Barroso, cuja explanação
se centrou nos desafios da Governança
vivenciados pela companhia. E, em novembro,
encerrando o ciclo de 2009, o conselheiro da
CCR Eduardo Andrade falou, por sua vez, sobre
a Governança na concessionária.

• Capítulo Paraná
Em seu quarto ano de existência, o Capítulo
encerrou o exercício de 2009 com 109
associados pessoas físicas e 9 pessoas
jurídicas e introduziu um novo curso entre
as suas atividades – As Melhores Práticas
de Governança Corporativa –, realizado em

2009
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março, além do já tradicional Curso para
Conselheiros de Administração, promovido
de agosto a novembro.

para sua divulgação, a exemplo da região
norte de Santa Catarina.

• Capítulo Rio
Em março, a cidade de Curitiba foi palco da
discussão sobre o papel do private equity nas
empresas, em palestra do diretor-executivo
da Advent International, Mário Malta. E,
em abril, o Capítulo promoveu o debate A
Responsabilidade Legal dos Administradores,
ministrado pelos palestrantes James Marins,
Fábio Tokars e Sérgio Rocha Pombo.
O Capítulo realizou ainda dois eventos em
junho: Fórum de Debates sobre o tema Gestão
de Riscos, com a participação do responsável
pelas políticas financeiras do Grupo Positivo,
Álvaro do Amaral, e da encarregada da
Deloitte pela prática de Gestão de Riscos
para a Região Sul do Brasil, Lúcia Casasanta;
e palestra sobre o tema Gestão Pública: O
Verdadeiro Choque e Novos Modelos de
Governança Pública, com a administradora
especialista em Políticas Públicas e Gestão
Governamental, Patrícia Audi.
A apresentação da nova versão do Código das
Melhores Práticas de Governança Corporativa,
em setembro, encerrou o ciclo de palestras
na região, somando três ao longo do ano, e
dois fóruns de debate. Coube à conselheira
do IBGC e coordenadora do Comitê de
Revisão do Código, Eliane Lustosa, detalhar as
atualizações do documento.
Nova iniciativa, o Capítulo promoveu palestra
sobre Governança Corporativa dirigida
especialmente para jornalistas de economia do
jornal Gazeta do Povo. Os coordenadores do
Capítulo disseminaram, ainda, os conceitos e
melhores práticas de Governança na Associação
Empresarial de Blumenau (Acib), em julho, e,
no mês seguinte, na Associação Empresarial de
Jaraguá do Sul (ACIJS).
Eventos que sinalizam, não só a disposição
em aprofundar o debate em Governança,
mas também a abertura de novos espaços

Em 2009, foram realizados dois cursos no
Rio de Janeiro: As Melhores Práticas de
Governança Corporativa e o Conselho Fiscal –
Teoria e Prática.
Em continuidade à parceria com a Câmara
de Comércio França-Brasil (CCFB), foram
realizadas, nesse mesmo ano, três palestras,
com média de participação de 55 pessoas
por evento. A primeira, em abril, apresentou
o tema Governança Corporativa e a Crise
Econômica: A Visão do BNDES, com o
palestrante Eduardo Rath Fingerl, diretor
do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social. Em setembro, ocorreu
a palestra Banco do Brasil e Novo Mercado:
Uma Experiência a Ser Compartilhada,
ministrada pelo vice-presidente do BB, Ivan
Monteiro. E, em outubro, Cássio Casseb
Lima, membro do Conselho de Varejo da
Coca-Cola América Latina e dos Conselhos
de Administração da Sadia e das Lojas
Marisa, palestrou sobre A Contribuição
do Conselheiro de Administração em um
Ambiente de Crise.
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Em março, o Capítulo realizou mesa-redonda em
parceria com a Comissão de Valores Mobiliários
(CVM): A Eficácia da Assembleia Geral Ordinária,
com a participação de representantes da Previ,
Perdigão, Bematech, Veirano Advogados, IBGC e
da própria autarquia.
Nova ação do Capítulo foi marcada pelo
início da parceria com a Casa das Garças,
tendo como fruto a realização de dois
debates. Em abril, o tema foi Riscos de
Derivativos, que contou com o diretor da
CVM, Otávio Yazbek, a professora da PUC
e conselheira de diversas empresas, Ana
Dolores Novaes, e o advogado, ex-presidente
da CVM e conselheiro do IBGC, Luiz
Leonardo Cantidiano. Em outubro, abordouse o tema CVM e Governança Corporativa,
Instituto Brasileiro de
Governança Corporativa

Perfil

cuja apresentação coube à presidente
da Comissão, Maria Helena Santana, e o
debate ao advogado Nelson Eizirik e ao
administrador Luís Orenstein.
Em parceria com o Pinheiro Neto Advogados,
o Capítulo realizou, em novembro, palestra
referente às atualizações da quarta edição do
Código das Melhores Práticas de Governança
Corporativa do IBGC, tendo como
apresentadora a conselheira de administração
do Instituto e coordenadora do Comitê de
Revisão do Código, Eliane Lustosa. E, em
parceira com o BNDES, foi realizada mesaredonda sobre A Importância da Gestão de
Riscos na Governança, encerrando a agenda
de eventos do Capítulo em 2009.

• Capítulo Sul
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O Capítulo promoveu novas edições do Talk
Hour, em conjunto com a Câmara Americana
de Comércio – Amcham, quando foram
abordados os temas: Papel do Conselheiro
de Administração, O Desafio da Governança
Corporativa em Empresas Familiares,
Princípios da Governança Corporativa com
Foco em Empresas de Controle Familiar e
Acordo de Acionistas, além da apresentação
do caso Família Kunst: A Construção da
Governança Corporativa na Artecola.
Como atividade do Comitê de Governança
Corporativa da Federação das Associações
Comerciais e de Serviços do Rio Grande do
Sul (Federasul), instituído
pelo Capítulo Sul, foram promovidas três
reuniões-almoço Tá na Mesa, sob o
tema Governança, com a presença do
presidente do Conselho de
Administração da Weg, Décio Silva, do
então diretor da CVM, Eliseu Martins, e do
presidente da PricewaterhouseCoopers,
Fernando Alves.
No mês de maio, o coordenador-geral do
Capítulo Sul foi o palestrante da reuniãoalmoço da Câmara de Indústria e Comércio
de Caxias do Sul, quando abordou

conceitos, aplicações e vantagens da
Governança Corporativa, além de apresentar
institucionalmente o IBGC.
Foi iniciado projeto para a construção de
conteúdos adequados à necessidade do
Governo do Estado do Rio Grande do Sul, a
fim de capacitar, por meio do Instituto,
conselheiros de empresas públicas. Também
se deu início a dois outros novos projetos:
curso de especialização em Governança
Corporativa e Gestão de Riscos, em conjunto
com a PUC-RS, e a representação no
Conselho de Administração junto à ONG
Parceiros Voluntários. O Capítulo promoveu
três cursos na região: a quinta edição do
curso para Conselheiros de Administração, a
sétima edição do Governança Corporativa em
Empresas Familiares e a primeira edição do
Conselho Fiscal – Teoria e Prática.
Foi realizado, ainda, estudo junto aos
associados no Rio Grande do Sul e em
Santa Catarina, com o intuito de conhecer
mais sobre suas necessidades e
interesses para o desenvolvimento das
atividades de 2010 – a pesquisa foi divulgada
aos associados respondentes da região.

Dimensão Institucional
Os conceitos disseminados pelo IBGC da boa
Governança são ampliados pela conexão com
institutos e organizações locais e internacionais,
realizada por meio de parcerias ou da participação do Instituto nos eventos promovidos por
outras instituições envolvidas com a causa. A
representação do IBGC na agenda global e regional é viabilizada pela iniciativa e envolvimento
ativo dos associados, que devotam seu tempo e
recursos próprios para a ação.
Em 2009, o Instituto estabeleceu acordo de
cooperação técnica com a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e
Faculdade de Direito Milton Campos (MG) e
parceria com a PUC-RS para a realização de curso
de especialização em Governança Corporativa e
Gestão de Riscos.

2009
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Representatividade Nacional
A exemplo de anos anteriores, em 2009,
o IBGC participou de seminários, mesasredondas, feiras, painéis e palestras, entre outras
atividades promovidas por instituições atentas
em enriquecer o debate sobre Governança
Corporativa. Dentre as participações, o Instituto
esteve presente em evento da Faculdade de
Ciências Econômicas do Ceará (FEAAC-UFC),
Fundação Getúlio Vargas (FGV-SP), Sindicato da
Habitação - Secovi-SP, Family Business Network
(FBN) e Funcef.

Representatividade Internacional
Sob a perspectiva da Governança vivenciada
e debatida internacionalmente, o IBGC
participou, representado por seus associados,
de eventos promovidos por organizações
comprometidas com a disseminação das
boas práticas. O Instituto fez-se representar,
entre outras participações, na reunião
Taller de Expertos da Comissão Econômica
para América Latina e Caribe das Nações
Unidas (CEPAL) e da Corporação Andina
de Fomento (CAF), em Santiago, Chile; na
reunião do Conselho da World Federation
of Exchanges, em Washington DC, EUA; no
Steering Committee do Global Corporate
Governance Forum (GCGF), em Paris, França;
nos congressos anuais da International
Corporate Governance Network (ICGN), em
Sidney, Austrália, e da National Association of
Corporate Director (NACD), em Washington,
EUA; na 4th Sustainability Summit: Asia 2009
da Confederation of Indian Industry - Centre
of Excellence for Sustainable Development
(CII-ITC), em Nova Délhi, Índia; além das
atividades citadas abaixo.

• Delegação da Tunísia no IBGC
O Instituto recepcionou, em janeiro, delegação do Instituto Árabe de Diretores de Empresas da Tunísia (IACE, na sigla em francês),
organização com 24 anos de existência. A
estada dos tunisianos no Brasil foi marcada
por um programa de quatro dias, organizado pelo IBGC, no qual houve a inclusão de

visitas a duas companhias listadas no Novo
Mercado, além de palestras e encontros com
profissionais ligados aos diversos temas da
Governança. O programa incluiu ainda visitas
à sede da Bovespa e à Câmara de Comércio Árabe-Brasileira, participação na palestra de janeiro do Instituto e apresentação a
membros-seniores e funcionários do IBGC. O
objetivo desta visita foi à troca de experiências entre as duas organizações.

• Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE)
Em dezembro, o IBGC participou da 10ª
Mesa-Redonda de Governança Corporativa da
América Latina, sediada em Santiago, Chile, durante a qual apresentou a pesquisa Panorama
da Governança Corporativa no Brasil, lançada
oficialmente no País em janeiro de 2010. O
evento centrou a discussão no papel dos investidores institucionais e dos órgãos reguladores.
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• Training of Trainers
Elaborado pelo Global Corporate Governance Forum (GCGS) e realizado no Brasil para
o IBGC, em fevereiro, o Training of Trainers
(ToT) reuniu 40 pessoas, divididas em duas
turmas, cada uma com três dias de treinamento
internacional intensivo. O grupo foi composto
por instrutores nacionais, do México, Moçambique e Panamá. O treinamento foi ministrado
pelo especialista em Governança Corporativa
da Inglaterra, Chris Pierce, e pela doutora dos
EUA em técnicas de educação para adultos,
Mary Jo Larson – ambos integrantes do grupo
responsável pela elaboração do material base
para o treinamento, o Corporate Governance
Board Leadership Training Resources Kit. O
material tem o propósito de treinar professores
e profissionais ligados à área de Governança
Corporativa para serem melhores agentes de
disseminação do tema.

Instituto Brasileiro de
Governança Corporativa
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Atuação em 2009
Os questionamentos suscitados com a crise
econômica mundial do ano anterior incentivaram o IBGC, ao longo de 2009, a aprofundar a
discussão sobre a importância da Governança
Corporativa e as atribuições e responsabilidades a serem desempenhadas por seus agentes.
Caminho evidenciado pela escolha da agenda
temática, Governança em Tempos de Crise:
Repensando o Papel dos Conselhos.
Em consonância com a discussão global e as
demandas nacionais, o Instituto ampliou ainda
seu escopo de atenção. Como fruto, ocorreu o
lançamento de guia sobre Governança específico para as fundações e institutos empresariais,
a formação da Comissão de Governança Pública e a retomada do tema em evento mensal.
Eventos que, neste ano, receberam o acréscimo de nova modalidade, os fóruns acadêmicos – ambiente em que os associados entram
em contato com os estudos mais recentes em
desenvolvimento por acadêmicos convidados
ao debate. As novidades estiveram presentes
também na capacitação dos agentes da Governança, por meio de uma série de iniciativas,
como o lançamento do curso Conselho Fiscal

– Teoria e Prática, do Programa de Certificação, da ferramenta Banco de Conselheiros
e do treinamento internacional Training of
Trainers e ainda na ampliação dos temas em
Educação Continuada.
Os cursos do IBGC, em 2009, congregaram
quase mil alunos interessados no aprimoramento profissional e no aprofundamento
do debate da Governança Corporativa, cujas
recomendações e ensinamentos proferidos
pelo Instituto estão suportados no Código das
Melhores Práticas de Governança Corporativa.
Basilar às demais publicações do IBGC, o documento recebeu nova atualização e teve sua
quarta edição publicada no segundo semestre
do ano. O processo de revisão foi marcado
por intenso debate realizado no âmbito do
Comitê Revisor.
Outro marco, agora com reflexos na estruturação do IBGC e em seu funcionamento,
refere-se à aprovação do seu Estatuto, instrumento este para guiar e definir direitos,
deveres e responsabilidades dos associados
e administradores.
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Principais ações do ano
- Publicação da quarta versão do Código das
Melhores Práticas de Governança Corporativa do IBGC
- Novo Estatuto aprovado pela maioria
dos
associados
- Inauguração de cursos em Brasília e
Minas Gerais

• Internacional
- Realização do Training of Trainers
- Recepção de delegação da Tunísia no IBGC
- Apresentação da pesquisa Panorama da
Governança Corporativa no Brasil na 10ª
Mesa-Redonda Latino-Americana da OCDE

• Conhecimento
- Publicação do Guia das Melhores Práticas
de Governança para Fundações e
Institutos Empresariais
- 2ª Carta Diretriz: Mecanismos de Defesa
à Tomada de Controle (poison pills)
- Lançamento do Programa de Certificação
e de Banco de Conselheiros
- Participação do IBGC, por meio de
manifestações, em audiências públicas
de instruções da CVM e de regras do
Novo Mercado

Programas de
desenvolvimento e
educação
Cursos
• Formação e capacitação dos agentes
de Governança
Fórum privilegiado para o aprendizado e
compartilhamento de experiências na busca
pelas melhores práticas de Governança
Corporativa, os cursos do IBGC atraíram
990 alunos em 2009, somando mais de
4.500 participantes desde 1998 – ano do seu
primeiro curso de formação.
De forma segmentada, os cursos reuniram
632 alunos nas edições dos cursos abertos
permanentes, 137 em programas fechados
(in company) e 221 em programas de
Educação Continuada em Governança
Corporativa. Neste exercício, foram
realizados 22 cursos abertos, 11 in company
e 11 em educação continuada, totalizando
870 horas-aula. No consolidado, houve
crescimento na oferta de cursos de 76%,
comparado a 2008. Dos 22 cursos abertos
realizados, 12 ocorreram em São Paulo, 3 no
Capítulo Sul, 2 nos Capítulos Paraná, Rio e
MG e 1 no Distrito Federal, em Brasília.
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• Institucional
- Criação do Capítulo MG
- Formação de nova Comissão:
Governança Pública
- Instalação do canal de Ouvidoria
- Primeira reunião de coordenadores de
Comitês e Comissões do IBGC

“A competência internacional se torna cada vez mais importante, qualquer que seja o setor de atuação da empresa. Precisamos ter uma visão mais ampla do mundo e compreender
o impacto de fatores muito mais amplos do que antes. A crise
financeira nos fez entender isso”
Suzanne Hopgood, diretora da NACD
Instituto Brasileiro de
Governança Corporativa
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• Abrangência de temas
O IBGC oferece cursos abertos em
Governança Corporativa, como o de
formação para conselheiros de administração
(básico e avançado) e para empresas
familiares, sobre as melhores práticas de
Governança, sobre a função de controle na
Governança, de preparação para o conselho
fiscal e de 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. E os cursos de Educação
Continuada em Governança Corporativa,
com temas avançados de Governança ou

complementares à formação técnica dos
agentes da Governança, consolidaram-se em
2009 (veja abaixo em Novidades).
Os cursos do Instituto estão credenciados
no Programa de Educação Continuada do
Conselho Regional de Contabilidade (CRC) e
conferem créditos no Programa de Educação
Continuada para Conselheiros Certificados
IBGC.

• Novidades
Inaugurou-se no primeiro semestre deste
exercício o curso Conselho Fiscal - Teoria
e Prática, cujo tema se centra no papel
do conselho fiscal diante da Lei das SA e
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do Código Civil, nos principais itens de
aprovação pelo órgão e nas questões práticas
de sua atuação. O curso foi realizado na
capital paulista e nos Capítulos Rio e Sul.
A modalidade cursos em Educação
Continuada também deu início a novas
edições, com os temas: Gestão de
Riscos, Comitê de Auditoria, Implantação
das Melhores Práticas, Secretaria do
Conselho, Responsabilidades dos Sócios e
Administradores, Novas Práticas Contábeis
Brasileiras e Reorganizações Empresariais.

Congresso

• Treinamento Ampliado
Em 2009, o IBGC trouxe à sua agenda de
capacitação a realização de duas turmas
do Training of Trainers (leia mais na pág.
13), o lançamento do MBA em Governança
e palestra com Suzane Hopgood (NACD)
e Mike Lubrano (Cartica Management)
aos alunos do curso Conselheiros de
Administração e com Elaine Eisemann
(Babson Executive Education) para alunos
dos cursos do IBGC e associados.

MBA em Governança Corporativa
O IBGC, em parceria com a Fundação
Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais
e Financeiras (Fipecafi), promoveu em
sua sede em junho o lançamento do MBA
Governança Corporativa. A abertura e o
debate do evento, cujo tema foi Cinco
Anos de Retomada do Mercado de Capitais
no Brasil: Um Balanço da Governança
Corporativa no Período, ficaram a cargo
dos representantes das duas instituições:
Heloisa Bedicks e Gilberto Mifano (IBGC)
e Iran Siqueira Lima e Alexandre Di Miceli
(Fipecafi). A primeira turma do MBA iniciase em 2010, cuja duração é de três semestres
letivos e pode ser iniciada em março e
agosto de cada ano.

10º Congresso Brasileiro de
Governança Corporativa
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A crise financeira de 2008 mostrou a urgência
e a necessidade de se aprofundar o debate
sobre os diversos aspectos da Governança
Corporativa ao evidenciar falhas e estruturas
divergentes dos discursos oficiais das
organizações, independentemente de seu
país de origem.
E sob este contexto propício para a reflexão e
o confronto de realidades, o IBGC conduziu
as discussões do 10º Congresso Brasileiro
de Governança Corporativa, com o tema
Governança em Tempos de Crise: Repensando
o Papel dos Conselhos. Em sintonia à
preocupação do Instituto, participaram
570 pessoas, entre diretores-presidentes,
conselheiros, advogados, secretários de

“Enquanto lá fora o conselheiro procura
a melhoria das próprias capacitações,
aqui parece que quem procura isto está
denotando fraqueza”
Paolo Pigorini, vice-presidente da Booz&Company

Instituto Brasileiro de
Governança Corporativa
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conselhos, consultores e outros agentes da
Governança, além dos 44 palestrantes.
As sessões contemplaram desde a visão
nacional e global da Governança nesses
períodos até temas mais pontuais, como
a responsabilidade dos administradores, a
dinâmica dos conselhos em época de crise, a
divulgação e as políticas de remuneração da
alta administração e o controle de riscos.
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As lições aprendidas receberam espaço
para debate aprofundado em três dos
quatro painéis simultâneos, cujos tópicos
se centraram em derivativos, fusões e
aquisições e desempenho dos conselheiros.
Ao quarto painel foi reservado o tema Novas
Jurisprudência e Legislação. Compôs o quadro
de palestras do Congresso a apresentação
do presidente da Vale, Roger Agnelli, na
qual se discutiu a prática de Governança
da companhia e seu envolvimento no atual
contexto de internacionalização.
Neste exercício, o Congresso recebeu ainda
duas inovações: a primeira esteve na inclusão
da figura do relator – jornalistas convidados
a acompanhar cada painel simultâneo para,
então, compartilhar o conteúdo debatido com
os congressistas, na sessão seguinte; e a segunda
refere-se aos seminários pré-congresso, de
oito horas de duração, com temas relevantes
da Governança: Mediação, Gestão de Riscos,
Responsabilidade dos Sócios e Administradores
e Comitê de Auditoria.

Certificação
Com a presença do diretor da CVM, Otávio
Yazbek, e do presidente do BNDES, Luciano
Coutinho, em evento especial realizado
em março pelo IBGC, foi apresentado ao
mercado o Programa Certificação para
Conselheiros de Administração.
O lançamento do Programa ocorreu em um
momento em que a dinâmica dos conselhos
e a atuação de seus membros foram alvos
de questionamentos e descréditos por alguns
setores. A Certificação foi planejada de forma a
contribuir com a valorização das organizações
e beneficiar seus públicos estratégicos.
Desenvolvido e elaborado majoritariamente
ao longo do exercício anterior pela
Comissão de Certificação e viabilizado
pela equipe do IBGC, o Programa tem
como principal propósito estimular o
contínuo aprimoramento das boas práticas
de Governança Corporativa no Brasil e,
periodicamente, aferir os conhecimentos
dos profissionais em um conjunto de temas
necessários ao perfil de um conselheiro de
administração atuante e de desempenho
eficiente em qualquer tipo de organização.
O mês de junho foi marcado por novo
lançamento, agora do Programa de
Certificação de Conselheiros Fiscais. Ambas as
certificações são atendidas pelo Programa com
semelhantes objetivos e estruturação. São duas
as modalidades em cada: por exame e por

O panorama do pós-crise, com o debate sobre a
Internacionalização e a Convergência das Práticas
de Governança e Mudanças Regulatórias, foi tema
central do último painel, abrindo assim a agenda
temática de 2010.

Evento de Certificação em março
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experiência, cada uma obedecendo a
pré-requisitos e temas de avaliações
específicos de suas áreas de atuação.
O primeiro ano do Programa de
Certificação foi marcado por uma série de
ações, objetivando seu fortalecimento e
disseminação. Dentre as iniciativas destacamse as parcerias com institutos e empresas
com forte apelo às práticas de Governança
Corporativa e a elaboração de dois cadernos
com conteúdo programático necessário ao
conhecimento do conselheiro. O material
foi desenvolvido com o suporte técnico da
equipe de professores liderada por Ricardo
Leal, da COPPEAD/RJ.
Em dezembro, aconteceu a entrega dos
primeiros certificados aos conselheiros de
administração e fiscal, com a participação
de Alfredo Setubal (veja em Palestras pág.
21). O programa totalizou, em 2009, 194
propostas de certificação para conselheiros
de administração aprovadas e 23 propostas
aceitas para conselheiros fiscais.

Banco de Conselheiros
Única ferramenta brasileira de pesquisa
e consulta de conselheiros, o Banco de
Conselheiros do IBGC teve o lançamento
de sua nova versão realizado em janeiro de
2009, contando com cerca de 120 profissionais
cadastrados já em sua inauguração. Ao
final do ano, houve a evolução para 248
cadastrados e a abertura, em outubro, para
consulta a estes profissionais.
Inspirado em exemplos internacionais, tais
como o da National Association of Securities
Dealers Automated Quotations (NASDAQ)
e da National Association of Corporate
Directors (NACD), e adaptado à realidade
brasileira, o novo Banco veio substituir a
primeira versão utilizada pelo IBGC. Foram
nove meses dedicados a promover melhorias
ao novo modelo.

Antes simplificado e sem critérios de
ingresso, o Banco ganhou em termos de
segurança e de confidencialidade, além de
estabelecer critérios para a participação na
ferramenta. A nova versão foi segmentada
em duas áreas de acesso: inscrição, espaço
restrito aos candidatos para preenchimento
e manutenção de seus dados cadastrais,
e de consulta, restrito às pessoas jurídicas
interessadas na busca de profissionais para a
atividade de conselheiro.
A ferramenta possibilita cadastro, pesquisa
e consulta com maior facilidade e agilidade
tanto para os candidatos, associados
ao IBGC, quanto para as empresas
interessadas na escolha de profissionais que
desempenham ou venham a desempenhar a
atividade de conselheiro.
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Palestras
Janeiro
Remuneração de Conselheiros
No contexto do início das discussões
sobre a nova 202 da Comissão de Valores
Mobiliários, atual Instrução 480, em que
a autarquia propunha a abertura das
remunerações de forma individualizada,
o IBGC pôs em debate a transparência na
comunicação da política de remuneração e
dos valores dos conselheiros e qual a sua
composição ideal: variável e/ou fixa. Os
palestrantes convidados, Guilherme Dale
(Spencer Stuart São Paulo), Luiz Spínola
(Cremer) e Roberto Teixeira da Costa
(SulAmérica e BNDESPAR), mostraram
consenso em discordar da divulgação
individualizada, porém favoráveis com a
importância da transparência na remuneração
do conselho.

Instituto Brasileiro de
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Abril

Junho

A Experiência da Governança
Corporativa na Perdigão

A Governança Corporativa na
Gestão de Crises

O então diretor-presidente da Perdigão,
Nildemar Secches, evidenciou as principais
mudanças realizadas pela companhia no
processo de adoção das melhores práticas de
Governança. Secches afirmou como essencial
a mudança de cultura em todos os escalões
da empresa, a criação de código de ética e
de dois comitês permanentes (de Crises e
de Riscos) e o planejamento sucessório. A
palestra ocorreu às vésperas de a Perdigão
fechar acordo de fusão com a Sadia –
operação realizada em 19 de maio.

Maio

O então diretor de Finanças, Gestão e TI e
de Relações com Investidores da TAM Linhas
Aéreas, e atual diretor-presidente, Líbano
Miranda Barroso, falou sobre a experiência
da empresa em duas crises - a financeira
de 2008 e a operacional ocasionada por
acidente com duas de suas aeronaves -, e as
vantagens trazidas pela implantação das boas
práticas de Governança Corporativa nesses
momentos. Líbano apontou como prioridade
a transparência e instalação de processos bem
definidos na companhia, o conhecimento por
todos os integrantes de suas atribuições e a
cultura da organização.

Gestão Pública: O Verdadeiro Choque e
Novos Modelos de Governança Pública

Julho

A diretora da Secretaria de Assuntos
Estratégicos da Presidência da República,
Patrícia Audi, centrou sua explanação no
documento Agenda Nacional de Gestão
Pública, o qual contempla temas como
meritocracia e burocracia profissional,
qualidade da política pública, papel dos
órgãos de controle e Governança. Debatido
em 1999 e 2000 pelo IBGC, o tema Gestão
Pública e Governança enfrentava grandes
resistências na esfera política, segundo Audi,
e agora “veio para ficar”, seja por questões
políticas, por impacto da crise econômica ou
pela tendência em se discutir a qualidade das
atuais políticas.
Palestra realizada em junho

Bancos Médios: O Papel do Conselho e da
Gestão Diante da Crise
Realizado no formato mesa de debates, o
evento contou com a participação do presidente
do Banco Indusval Multistock, Manoel Félix
Cintra Neto, e do vice-presidente do Bicbanco,
responsável pela área de Governança
Corporativa e diretor de Relações com
Investidores, Milto Bardini. Como proposta do
encontro, ambos debateram os impactos da crise
financeira norte-americana sobre o segmento
dos bancos médios e o papel da Governança
neste momento, com direito a reflexões sobre o
mercado local e as culpas envolvidas.

Agosto
Agilidade Estratégica: Como Administrar a
Mudança Contínua
Segundo o presidente do IMD Business
School, professor John R. Wells, as
organizações que querem se superar em um
mercado em eterna transformação precisam
promover e manter agilidade estratégica,
dispor de estruturas flexíveis e de mentes
ágeis (líderes ágeis). Wells apontou três
principais motivos por que as empresas de
sucesso fracassam: primeiro, ficam tão felizes
com o sucesso que simplesmente ignoram o
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ambiente competitivo, continuando na mesma
estratégia; segundo, agem com arrogância; e,
terceiro, têm medo de mudar.

Setembro
Visanet – Do Controle Compartilhado ao IPO
Realizada a Oferta Pública Inicial de
Ações três meses antes da palestra, a Cia.
Brasileira de Meios de Pagamento (Visanet)
foi convidada a expor sua experiência no
processo de abertura de capital e as mudanças
advindas do IPO. O diretor-presidente Rômulo
de Mello Dias informou a respeito das
alterações realizadas na administração, além
de esclarecer sobre a política de remuneração
adotada, a nova composição acionária e a
porcentagem de participação resultante e
sobre a política da empresa com relação à
administração de conflitos de interesses.

Dezembro
A Importância de Programas de
Certificação Continuada na Governança
Corporativa das Organizações
Membro do Conselho de Administração do
Itaú Unibanco Holding e da Itaúsa, Alfredo
Egydio Setúbal encerrou o ciclo de palestras
do IBGC refletindo sobre a importância
da constante atualização dos profissionais
diante da maior complexidade do mercado,
com consequente mudança no perfil dos
executivos. Setúbal afirmou não ser mais
só a experiência suficiente para se exercer
a função com qualidade e apontou a
certificação como um diferencial corporativo
e pessoal, detalhando seus benefícios. O
evento foi marcado ainda pela entrega dos
certificados à primeira turma de conselheiros
certificados do IBGC.

Fóruns de Debates
Março
O Gestor de Recursos como Conselheiro
O primeiro Fórum de Debates do ano,
com base no crescente ativismo de alguns
gestores de recursos, incentivou a reflexão

sobre três aspectos: se gestores de recursos
deveriam participar dos conselhos das
empresas nas quais seu fundo investe, como
lidar com a assimetria de informações em
relação a outros investidores e quais as
implicações legais e procedimentos internos
adotados por estes gestores. Participaram
do fórum e expuseram suas experiências
e pensamentos o presidente da Rio Bravo,
Mário Fleck, e o diretor de Investimentos da
Caixa de Previdência dos Funcionários do
Banco do Brasil (Previ), Fábio Moser.

Junho
Riscos de Derivativos
O debate suscitou as análises histórica
e jurídica do tema com a apreciação de
informações contábeis, promovidas pelo
diretor da CVM, Otávio Yazbek, e pela
consultora e conselheira Ana Dolores Novaes.
Segundo Yazbek, devido aos derivativos
serem complexos, para compreendê-los,
exige-se uma análise de suas especificidades
e peculiaridades. Novaes, por sua vez,
abordou o tema por meio da exposição
das demonstrações financeiras de uma das
empresas que apresentou perdas depois da
crise de 2008, demonstrando que era possível
visualizar a exposição dessa companhia a
derivativos há algum tempo.
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Agosto
Disclosure sobre a Remuneração dos
Administradores das Companhias Abertas
Novo debate promovido pelo IBGC
sobre a ampliação da divulgação da
remuneração vem acompanhado de novas
regulamentações e pronunciamentos. Em
meio às mudanças e questionamentos
vivenciados pelo mercado, representantes das
companhias abertas e grandes investidores
tiveram suas expectativas e opiniões
apresentadas pelo superintendente geral
da Associação Brasileira das Companhias
Abertas (Abrasca), Eduardo Lucano, e pela
sócia-fundadora da Better Governance,
Sandra Guerra. Enquanto o primeiro
baseou-se nas atas de reuniões e
Instituto Brasileiro de
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pronunciamentos internos ocorridos no
âmbito da Associação, a segunda transmitiu as
discussões ocorridas no congresso anual da
International Corporate Governance Network
(ICGN), realizado em julho na Austrália.

Novembro
A Divisão de Poderes entre Conselho de
Administração e Conselho de Sócios / Conselho
de Família

22

Os palestrantes Alexis Novellino (consultor
e pesquisador do tema Gestão de Empresas
Familiares) e Leonardo Viegas (cofundador
e conselheiro do IBGC) traçaram a realidade
vivenciada pelos conselheiros em empresas
familiares, as quais passaram a fazer
ajustes rumo às melhores práticas, porém
continuaram a enfrentar dificuldades em
separar questões ligadas à gestão, família
e propriedade. Ambos trataram ainda da
questão da cultura dos acionistas, sobre a
dificuldade de se modificar o controle da
empresa, e das particularidades dos diferentes
tipos de conselho na empresa familiar e a
melhor forma de interação entre os órgãos.

Fóruns Acadêmicos
Maio
Board Interlocking e redes sociais
Inaugurou os fóruns acadêmicos a
apresentação dos professores Alexandre Di
Miceli (doutor da FEA/USP e coordenador
executivo do Centro de Estudos em
Governança Corporativa) e Wesley Mendes
da Silva (coordenador científico do Centro de
Estudos em Governança Corporativa). Ambos
apontaram como características essenciais para
um conselheiro a qualificação, a dedicação e
os incentivos e alertaram não ser suficiente
apenas a falta de vínculos diretos para ser
considerado independente, por existirem as
redes sociais. A partir do estudo de Mendes
da Silva, promoveu-se a discussão sobre
os laços e as implicações das redes sociais
nas decisões estratégicas nos conselhos de
empresas listadas na BM&FBovespa.

Julho
Determinantes e Consequências das
Operações de Unificação de Ações no Brasil
Com base no estudo desenvolvido pela
doutoranda Patrícia Bortolon e comentado
pelo coautor prof. dr. Ricardo Leal, ambos
da COPPEAD/UFRJ, foram apresentados
os objetivos das empresas brasileiras ao
unificar suas ações, como são feitas essas
operações e que características têm essas
organizações quando comparadas às que
permanecem com ações sem-direito a voto.
Segundo Bortolon, dentre as motivações
explicitadas pelas empresas estão o aumento
da liquidez das ações, a adoção de melhores
práticas de Governança e melhores condições
de financiamento futuro. As análises
evidenciaram, dentre outros fatores, que a
estrutura de controle se altera em direção
a um menor poder de voto dos acionistas
principais, mas estes permanecem com
participações relevantes nas empresas.

Outubro
Mudança do Paradigma de Propriedade
Concentrada para Dispersa no Brasil
Sob o pano de fundo do aumento da
dispersão acionária das companhias brasileiras
e as mudanças em suas características,
como acordo de acionistas e mecanismos de
turnover, as professoras da Escola de Direito
de São Paulo da FGV/SP dras. Érica Gorga e
Roberta Prado discutiram sobre a dinâmica
na mudança de propriedade das empresas e
como e por que as estruturas concentradas de
propriedade podem evoluir para dispersas.
A partir desse seu estudo, Gorga verificou
os tipos de mecanismos de proteção
acionária utilizados pelas companhias abertas
pesquisadas e, em consonância com Prado,
traçou paralelos ao vivenciado pelo mercado
nacional. Um dos exemplos citado foi o dos
EUA, onde quanto maior uma empresa é, mais
tem seu capital pulverizado – situação esta
inversa à nacional.
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Prêmios
Com o objetivo de estimular a Governança
Corporativa, os prêmios do IBGC promovem
o debate do tema nos meios acadêmico,
empresarial e jornalístico, além de
reconhecer pessoas e empresas atentas à
temática da Governança.

Prêmio IBGC de
Governança Corporativa
Importante meio para se estabelecer uma
relação de mão-dupla com as empresas e
para ser um incentivo à autoavaliação e a
adoção das boas práticas de Governança
Corporativa, o Prêmio, em sua quinta
edição, contemplou empresas em suas
quatro categorias: Lojas Renner, na categoria
Empresas Listadas; Algar, em Não Listadas;
Ultrapar e Usiminas, em Inovação; e Natura e
Odontoprev, na categoria Evolução.
Contemplada duas vezes na categoria
Inovação, a Renner recebeu, neste ano,
o prêmio na categoria Empresas Listadas
devido, entre outros fatores, ao seu
manual de assembleias, às regras claras
para conflitos de interesses e transações
com partes relacionadas e à estrutura e ao
funcionamento de seu Conselho.

Estas duas últimas características também
contribuíram para a Algar ser a premiada
na categoria Empresas Não Listadas. De seu
processo de Governança evidenciou-se ainda
a clara separação entre questões e ativos da
família e do negócio e a adoção de comitês
do Conselho (Auditoria, Governança e
Talentos Humanos).
Em Inovação, foram duas as contempladas:
Ultrapar e Usiminas. A primeira trouxe como
novidade o desenvolvimento de um sistema
integrado de controles internos, ao passo
que a Usiminas inovou em divulgar, de
forma individualizada, a remuneração dos
administradores, desvelando valores fixos,
variáveis e benefícios recebidos por conselheiros
de administração, fiscal e executivos.
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Movimento semelhante por maior transparência
sobre a remuneração dos administradores
(divulgação em blocos) colaborou para que
Natura e Odontoprev fossem premiadas na
categoria Evolução. A Natura destacou-se
ainda pela flexibilização da cláusula de defesa
à tomada de controle (poison pill) presente
em seu estatuto; já a Odontoprev ampliou a
participação de seus acionistas nas assembleias
e a independência de seu Conselho, formado
na época por 80% de independentes.

Prêmio Governança 2009
Instituto Brasileiro de
Governança Corporativa

Desempenho

Vencedoras
2005

2006

2007

2008

2009

CCR e
Sabesp

Energias
do Brasil

Bematech

Bematech

Lojas Renner

Microsiga

RBS

Fleury
Medicina
e Saúde

Alesat
Combustíveis

Algar

Inovação

Lojas Renner

-

Aracruz e
Lojas Renner

-

Ultrapar e
Usiminas

Evolução

-

-

Indústrias
Romi

Iochpe
Maxion

Natura e
Odontoprev

Empresas
Listadas
Empresas
Não Listadas
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Prêmio IBGC – Itaú Unibanco
Academia e Imprensa
O ano de 2009 marcou nova mudança no
formato de premiação do IBGC, os Prêmios de
Trabalhos Acadêmicos e de Jornalismo foram
unificados para conceber o Prêmio IBGC –
Itaú Unibanco Academia e Imprensa, com seu
objetivo original mantido: o de promover as
melhores práticas de Governança Corporativa
em seus nichos de atuação.
Os vencedores foram anunciados durante
o jantar do 10º Congresso Brasileiro de
Governança Corporativa do IBGC, sendo
reservada, ao primeiro colocado de cada
categoria, a participação na etapa inicial da
Jornada Técnica 2 organizada pelo Instituto
e, a todos os vencedores, premiação em
dinheiro e computadores.
Os ganhadores da categoria Imprensa
receberam ainda isenção em um curso do
Instituto de até dois dias, ao passo que os
premiados na categoria Academia, isenção da
taxa de inscrição do 10º Congresso do IBGC
e avaliação fast-track para publicação na
Revista Brasileira de Finanças.

Academia
Com o compromisso de estimular a
perspectiva científica na investigação
da Governança Corporativa no Brasil,
a categoria Academia contemplou três
trabalhos:
1º colocado: “Equity kicking no Brasil:
evidências de conflitos de interesse entre
bancos coordenadores e companhias que
abriram capital entre 2004 e 2007”, de Lucas
Ayres Barros, Rafael Liza Santos e Alexandre
Di Miceli.
2º colocado: “Perdidos no espaço? Estudo
empírico da topografia da rede de relações
sociais de membros de conselhos de
administração utilizando a teoria dos grafos”,
de Wesley Mendes da Silva.
3º colocado: “The dynamics of earnings
management in IPOs and the role of venture
capital”, de Sabrina Ozawa Gioielli e Antonio
Gledson de Carvalho.
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Imprensa
A categoria Imprensa manteve seu objetivo
de incentivar os profissionais de imprensa a
publicar reportagens resultantes de pesquisa
e de análises em Governança Corporativa,
destacando as melhores práticas e iniciativas
empresariais como referência para o mercado.
Nesta edição, a matéria contemplada foi
“Reviravolta de ativistas da DASA”, da

jornalista Ana Paula Ragazzi, da Revista
ValorInveste. A segunda colocação ficou com
“Novo Mercado repaginado”, de Graziella
Valenti e Vanessa Adachi, também da Revista
ValorInveste. Luciana Tonoue, da Revista
Capital Aberto, conquistou o terceiro lugar,
com a matéria “Uma questão de valores”.

Categoria Academia (a esq.) e Categoria Imprensa (a dir.)
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Publicações
Setembro
Guia das Melhores Práticas de
Governança Corporativa
Balizada pelas novas demandas e realidade
do mercado, a quarta edição do Código
incorporou os debates e as adaptações,
dividindo-os em três principais tipos de
modificações: Inovação, Detalhamento e
Revisão/Enxugamento. No primeiro item,
foram tratadas questões que se tornaram
mais relevantes nos últimos cinco anos,
como voto por procuração e os mecanismos
de proteção à tomada de controle; já em
Detalhamento foram aprofundados os temas
mais importantes e/ou complexos, como
transparência de atas, acesso às assembleias
e eficácia dos conselhos de administração. A
outra modalidade de alteração – a Revisão/
Enxugamento – deveu-se ao amadurecimento
do mercado, o qual viabilizou a revisão e
a supressão de conceitos incorporados nas
edições precedentes do Código.

Instituto Brasileiro de
Governança Corporativa

Desempenho

Esta revisão reduziu a ênfase às questões já
incorporadas no dia a dia das empresas e
abriu espaço para detalhar e atualizar aquelas
que ainda não estão bem incorporadas,
assim como para aumentar a exigência na
adoção das práticas. Uma das primeiras
questões presentes no escopo desta revisão
foi estender os conceitos das boas práticas de
Governança a outras instituições, tais como
governo, ONGs e fundos de pensão. E, entre
os principais itens abordados, destacam-se as
novas formas de participação dos stakeholders,
com mais transparência e maior detalhamento
da atuação do conselho de administração.

Outubro
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Guia de Orientação para Melhores Práticas
dos Comitês de Auditoria
O sétimo documento da série Caderno de
Governança Corporativa tem por objetivo
construir um documento de referência para
auxílio à instituição e funcionamento dos
comitês de auditoria. Elaborado pela Comissão
de Finanças, Contabilidade e Mercados de
Capitais do IBGC, o Guia traz os objetivos,
definições, escopo de atuação, estrutura,
gestão e relacionamentos dos comitês de
auditoria nas organizações, além de dispor de
extratos de legislação aplicável e um glossário
para consulta. Conduziram a apresentação do
Guia em evento de lançamento o coordenador
da Comissão, João Verner Juenemann, e o
redator final, Roberto Lamb.

2ª Carta Diretriz: Mecanismos de Defesa à
Tomada de Controle (poison pills)
Também lançada em outubro, a segunda
Carta Diretriz traz o posicionamento do IBGC
sobre o tema, entendendo que não foram
encontrados incentivos justificáveis, sob a
perspectiva da Governança Corporativa, para a
inserção ou permanência desses mecanismos
na forma em que foram desenhados no
mercado de capitais brasileiro. A Carta
recomenda às empresas, que possuem
ou pensam em adotar esses mecanismos,
dar especial atenção ao percentual, aos
parâmetros de preço e às condições nas quais
o mecanismo será ou não acionado; suprimir
as cláusulas pétreas (destinadas a impedir
a remoção dos Mecanismos de Defesa) nas
companhias que já as adotam; e, no caso de
Oferta Pública de Ações (OPA), o estatuto
deve prever que o conselho de administração
se manifeste, apresentando aos acionistas sua
avaliação quanto à aceitação ou não da oferta.
Mas, ao final, a decisão cabe aos acionistas. Os
principais pontos da Carta foram apresentados
em cerimônia de lançamento pelo coordenador
da Comissão Gestora das Cartas Diretrizes,
Renato Chaves, e pelos relatores Pedro Rudge,
Gustavo Grebler e Wang Horng.
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Novembro
Governança Corporativa em tempos de crise
Lançado durante o 10º Congresso do IBGC,
o quarto livro do Instituto traz uma coletânea
de 16 artigos elaborados por autores com
perfis acadêmicos e de mercado e dividese em duas partes: Efeitos da crise sobre as
práticas de Governança e Instrumentos e
mudanças necessárias. São analisadas desde
a Governança Corporativa das empresas
brasileiras, passando pelo Terceiro Setor e
organizações do agronegócio, até temas como
o papel dos conselhos de administração no
monitoramento de riscos e do conselho fiscal,
ativismo no mercado de capitais, informação
contábil, remuneração e os princípios de
Governança sustentável. O livro contou com a
coordenação de Renata Weingrill Lancellotti e
Joaquim Rubens Fontes Filho.

Dezembro
Experiências em Governança Corporativa
A nova série de publicações do IBGC,
nomeada Experiência em Governança
Corporativa, apresenta como grande
diferencial o deslocamento do foco para as
pessoas, estimulando a reflexão sobre os
novos caminhos e ideias no processo de
alinhamento da estratégia e da gestão das
empresas com o tema em discussão por cada
volume da série.

1º volume da série:
A Prática da Sustentabilidade:
Desafios Vividos por Agentes da
Governança Corporativa
Sob a responsabilidade do Grupo de Estudos
de Sustentabilidade para as Empresas (GESE)
e com a coordenação de Cibele de Macedo
Salviatto e Carlos Eduardo Lessa Brandão,
o projeto dá continuidade ao Guia de
Sustentabilidade para as Empresas. Antes
apresentado o tema de forma conceitual
e abrangente, neste volume optou-se por
examinar com mais profundidade a natureza
desses desafios, a partir da experiência
prática de quem os enfrentam. A Prática
da Sustentabilidade foi baseada em sete
entrevistas com agentes da Governança,
que atuam em cargos de liderança, como
acionistas, investidores, conselheiros e
gestores. A partir da contribuição de Claude
Ouimet, Eduardo Bom Ângelo, Luiz Ernesto
Gemignani, José Luiz Majolo, Marcos
Egydio Martins, Ralph D. Wehrle e Renata
de Camargo Nascimento, o documento foi
elaborado de modo a contemplar alguns
dos desafios mais comuns vivenciados
pelos entrevistados, o tratamento dado às
situações experimentadas e, ao final, o leitor é
convidado à reflexão.
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Pesquisas
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Guia das Melhores Práticas de Governança
para Fundações e Instituições Empresariais

Pesquisa IBGC-Booz & Company de
Governança Corporativa

Lançado na segunda quinzena de dezembro,
o Guia é fruto de parceria inédita entre o
IBGC e o Grupo de Institutos, Fundações
e Empresas (GIFE) e visa oferecer aos
dirigentes de fundações e institutos
empresariais uma referência para a adoção
das melhores práticas de Governança
em suas organizações. Concretizado 15
anos depois do nascimento de ambas
as instituições, o projeto sinaliza dois
importantes avanços da sociedade civil
brasileira intensificados nos últimos anos. O
primeiro é o crescimento da sociedade civil
organizada, que engajou empresas no papel
tanto de financiadoras como de realizadoras
de investimento social privado. Já o segundo
é a importância, cada vez maior, que passou
a ser conferida às práticas de Governança,
como instrumento de autorregulação em
todos os setores.
O Guia foi lançado em dezembro e contou
com a participação dos representantes do
IBGC e do GIFE, assim como dos debatedores
Arnaldo Rezende, da Federação das Entidades
Assistenciais de Campinas (Feac), e de Marcos
Kisil, do Instituto para o Desenvolvimento
do Investimento Social (Idis). O conteúdo
do documento foi apresentado por Eduardo
Szazi, da Szazi Bechara Advogados, que
atuou como parceiro técnico na preparação e
elaboração do Guia.

Realizado durante o ano de 2009 e lançado
em evento mensal do IBGC em janeiro de
2010, o estudo busca identificar os recentes
avanços da Governança Corporativa no País,
mapeando a percepção dos administradores
sobre o tema e as principais oportunidades
de melhoria. Os resultados estão comparados
com a pesquisa realizada em 2003, também
em parceria entre as duas instituições. Antes
do seu lançamento, o estudo foi parcialmente
apresentado na 10ª Mesa Redonda
Latino-Americana de Governança
Corporativa, em dezembro, no Chile.

Dispersão de capital em empresas
brasileiras sob a perspectiva da
Governança Corporativa
A pesquisa, lançada em 2008, foi transformada
em livro, a fim de alcançar maior visibilidade
e levar as informações sobre essa nova e
importante realidade do mercado brasileiro a
um público ainda mais amplo.

Pesquisa de Mulheres no Conselho
Produzida em 2009, a pesquisa revela a
participação das mulheres no conselho de
administração das empresas listadas na bolsa
de valores brasileira. O estudo teve seus
dados e porcentagens divulgados na imprensa
por meio de entrevistas sobre a diversidade
nos conselhos.
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Guia Exame de Sustentabilidade
O questionário de Governança Corporativa
desenvolvido pelo IBGC continua sendo
utilizado pelo GVces e pela revista Exame
para a confecção do guia. Adicionalmente, o
IBGC encontra-se representado no Conselho
Consultivo da iniciativa, responsável pela
escolha das empresas que comporão o guia.
Também previstas para 2009, a conclusão
das pesquisas de Remuneração e Estrutura
de Conselhos de Administração e sobre
Empresas Não Listadas de Controle Familiar
foi adiada para o próximo exercício, em
função do envolvimento da equipe do
Centro de Conhecimento na finalização da
revisão do Código das Melhores Práticas
e na elaboração e publicação do Guia das
Melhores Práticas de Governança para
Fundações e Institutos Empresariais.

Biblioteca
Em 2009, a Biblioteca João Bosco Lodi
contabilizou novo aumento em seu acervo:
33,4%, evoluindo de 2.490 títulos cadastrados
para 3.324. São 473 títulos de livros, 320
folhetos, 47 periódicos (revistas), 319 artigos
de periódicos, 204 capítulos de livros, 7
separatas, 67 monografias, 17 dissertações e 8
teses, 1.397 clippings e 465 arquivos digitais.
Todo o acervo é tratado segundo padrões
técnicos internacionais

Relatório Financeiro
Demonstrações Financeiras
As demonstrações financeiras do exercício
findo em 31 de dezembro de 2009 apresentam
as seguintes variações em relação ao exercício
anterior: aumento de 8% no ativo total;
aumento de 15% nas disponibilidades; aumento
de 27% nas receitas brutas; e aumento de 35%
nas despesas totais.
Em 2009, a queda no superávit foi motivada
pelo impacto total ao longo de 2009 referente
à 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.

29

A arrecadação do congresso cresceu devido ao
aumento das iniciativas de patrocínio aliada ao
crescimento de público presente. Assim como
o aumento praticado pelos hotéis na locação
de salas a para realização dos cursos e do
congresso suscitou de expressivo acréscimo
nos custos. Em contrapartida, o IBGC sofreu
um incremento de 14% na receita de cursos e
15% na receita de congresso.

“Não podemos caminhar em direção à sustentabilidade sem
passar por inovações. Temos de mudar o status quo que nos
ameaça globalmente”
Homero Santos, membro do GESE do IBGC

Instituto Brasileiro de
Governança Corporativa
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Demonstrações Contábeis referentes aos exercícios findos em
31 de dezembro de 2009 e 2008

Parecer dos auditores independentes
Aos Associados, Conselheiros e Administradores do
Instituto Brasileiro de Governança Corporativa
São Paulo — SP
1. Examinamos o balanço patrimonial do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa
(“Instituto”) em 31 de dezembro de 2009 e as respectivas demonstrações do superávit,
das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa correspondentes ao exercício
findo naquela data, elaborados sob a responsabilidade de sua Administração. Nossa
responsabilidade é expressar opinião sobre essas demonstrações contábeis.
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 das transações e os sistemas contábeis e de controles internos do Instituto; b) a
constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e
informações contábeis divulgados; c) a avaliação das práticas e das estimativas contábeis
mais representativas adotadas pelo Instituto, bem como da apresentação das demonstrações
contábeis tomadas em conjunto.
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3. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis referidas no parágrafo 1 representam,
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do
Instituto em 31 de dezembro de 2009, as demonstrações do seu superávit, das mutações de
seu patrimônio líquido e dos fluxos de caixa correspondentes ao exercício findo naquela
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
4. As demonstrações contábeis referentes ao exercício findo em 31 de dezembro
de 2008, compreendendo o balanço patrimonial, a demonstração do superávit,
das mutações do patrimônio líquido e a demonstração do fluxo de caixa, foram
examinadas por outros auditores independentes, cujo parecer, datado de 27 de
fevereiro de 2009, não continha ressalvas.
São Paulo, 23 de fevereiro de 2010

Henrique Berbel de Melo Campos
Sócio-contador
CRC 1SP181015/O-3
BDO Auditores Independentes
CRC 2SP013439/O-5
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Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2009 e 2008
(Valores expressos em reais)
Ativo

2009

2008

Disponibilidades (Nota 4)

1.765.902

1.531.088

Contas a receber (Nota 5)

209.658

212.279

Outras contas a receber

12.421

11.055

1.987.981

1.754.422

3.300

3.300

Imobilizado (Nota 6)

196.138

260.233

Intangível (Nota 7)

22.580

24.011

Total do ativo não circulante

222.018

287.544

2.209.999

2.041.966

2009

2008

Contas a pagar

117.089

26.612

Obrigações sociais

37.321

47.760

Obrigações tributárias

13.693

43.796

Provisão de férias e bônus (Nota 8)

475.141

316.285

Provisão para contingências (Nota 10)

-

66.090

Receita futura (Nota 9)

193.860

169.040

Total do passivo circulante

837.104

603.493

Patrimônio Social (Nota 11)

1.372.895

1.372.383

Total do passivo

2.209.999

2.041.966

Circulante

Total do ativo circulante
Não circulante
Realizável em longo prazo
Seguro Fiança (Nota 3f)
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Total do ativo

Passivo
Circulante

Patrimônio Líquido

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Demonstração dos superávits para os exercícios findos em
31 de dezembro de 2009 e 2008 (Valores expressos em reais)
2009

2008

3.427.663

3.001.627

Arrecadação de congresso (Nota 3b)

804.914

698.508

Inscrições e anuidades de associados

1.407.144

1.223.126

Patrocínios

614.875

334.445

Arrecadação de eventos

257.905

151.358

Certificação e banco de conselheiros

349.712

-

Deduções

(89.710)

(79.082)

6.772.504

5.329.982

Cursos, eventos e congressos

(3.052.603)

(2.097.800)

Superávit Bruto

3.719.901

3.232.182

(791.695)

(648.501)

Despesas com pessoal

(2.615.797)

(1.998.089)

Aluguel e condomínio

(404.302)

(364.935)

(3.811.794)

(3.011.525)

Receita Operacional
Cursos

Receita Operacional Líquida
Custos
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Despesas Operacionais
Administrativas

Superávit Operacional antes dos efeitos Financeiros
(91.893)

220.657

Despesas Financeiras

(61.204)

(35.581)

Receitas Financeiras

153.609

155.502

512

340.578

Superávit Operacional

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Demonstração das mutações do patrimônio líquido para os
exercícios findos em 31 de dezembro de 2009 e 2008
(Valores expressos em reais)
Patrimônio
social

Superávits
acumulados

Total

Saldos em 31/12/2007

1.031.805

-

1.031.805

Superávit do exercício

-

340.578

340.578

340.578

(340.578)

-

Saldos em 31/12/2008

1.372.383

-

1.372.383

Superávit do exercício

-

512

512

512

(512)

-

1.372.895

-

1.372.895

Incorporação pelo patrimônio social

Incorporação pelo patrimônio social
Saldos em 31/12/2009

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

34

“O conselho não tem tempo suficiente
para olhar tudo e o comitê de auditoria
faz o papel dos olhos do conselho no dia
a dia da companhia”
João Verner Juenemann, coordenador da Comissão de Finanças,
Contabilidade e Mercado de Capitais
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Demonstração de fluxo de caixa para os exercícios findos em
31 de dezembro de 2009 e 2008 (Valores expressos em reais)
Fluxo de caixa proveniente
das operações

2009

2008

Cursos realizados

3.417.517

3.010.266

Congresso anual

768.729

677.197

1.343.139

913.953

Patrocínios

685.688

638.930

Eventos mensais

256.925

207.635

Certificação e banco de conselheiros

339.429

-

Juros de aplicações financeiras

153.609

146.184

(2.489.032)

(1.858.275)

(335.357)

(248.976)

(3.728.176)

(2.946.405)

(150.914)

(114.663)

Recebimentos de:

Sócios - taxa de inscrição e anuidade

Pagamentos de:
Salários e encargos sociais
Professores
Outros fornecedores de
serviços e contingência
Impostos e outras despesas bancárias
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Caixa líquido proveniente das atividades operacionais
261.557

425.846

(26.743)

(53.511)

Fluxo de caixa utilizado nas
atividades de investimentos
Aquisição de bens do ativo fixo

Caixa Líquido utilizado nas atividades de investimento
(26.743)

(53.511)

Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa
234.814

372.335

Caixa e equivalente de caixa no
início do exercício

1.531.088

1.158.753

Caixa e equivalente de caixa no
final do exercício

1.765.902

1.531.088

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
Instituto Brasileiro de
Governança Corporativa
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Notas explicativas às Demonstrações Contábeis referentes aos exercícios
findos em 31 de dezembro de 2009 e 2008 (Valores expressos 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:
• Contribuir para a otimização da
Governança Corporativa nas empresas.
• Ser no Brasil um importante
fórum para assuntos relativos à
Governança Corporativa.
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• Desenvolver a capacitação profissional
para que acionistas, sócios/cotistas,
conselheiros, diretores, administradores,
auditores e outros adotem e aprimorem
boas práticas de Governança Corporativa.
• 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.
• Formar profissionais qualificados para
atuação em Conselhos de Administração,
Fiscal, Consultivo e outros.
• Divulgar e debater ideias e conceitos sobre
Governança Corporativa.
• Promover pesquisas sobre
Governança Corporativa.
• 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.
• Desenvolver material técnico sobre
Governança Corporativa para publicações.
• Oferecer cursos, seminários, congressos e
palestras aos seus associados e a terceiros
sobre Governança Corporativa.

Em 1994, o cenário empresarial brasileiro
carecia de um organismo destinado a
colaborar com a qualidade da alta gestão das
organizações brasileiras. Em 27 de novembro
de 1995, trinta e seis visionários fundaram
o Instituto Brasileiro de Conselheiros de
Administração, visando preencher esta lacuna.
Em 1999, o Instituto passou a se denominar
Instituto Brasileiro de Governança
Corporativa (IBGC). Hoje, é reconhecido
nacional e internacionalmente como a
principal referência na difusão das melhores
práticas de Governança na América Latina.
O propósito do Instituto é 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.

2. Apresentação das demonstrações contábeis
As demonstrações contábeis foram
preparadas pela Administração da Entidade,
sendo de sua responsabilidade, e foram
elaboradas de acordo com as Normas
Brasileiras de Contabilidade, principalmente
a NBC T 10.19, aprovada pela Resolução nº
877, de 18 de abril de 2000, e o Comunicado
Técnico nº 01/09 aprovado pela Resolução
nº 1.159, de 13 de fevereiro de 2009, do
Conselho Federal de Contabilidade (CFC)
e posteriores alterações oriundas da NPC
27 emitida pelo Instituto dos Auditores
Independentes do Brasil (Ibracon).
Apesar de o item 5 do Comunicado Técnico nº
01/09, aprovado pela Resolução nº 1.159, de 13
de fevereiro de 2009, do Conselho Federal de
Contabilidade (CFC) prever que a Entidade não
está obrigada a adotar as normativas contábeis
em consonância com a Lei das Sociedades por
Ações (Lei nº 6.404/1976 e suas posteriores
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alterações) incluindo os novos dispositivos
contábeis introduzidos, alterados e revogados
pela Lei nº 11.638, de 28 de dezembro de 2007,
e pela Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009,
bem como as demais resoluções emitidas pelo
Conselho Federal de Contabilidade (CFC),
pronunciamentos técnicos emitidos pelo
Instituto dos Auditores Independentes do Brasil
(Ibracon) e os pronunciamentos técnicos do
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC),
a Administração da Entidade optou por adotar
como melhores práticas tal regramento ao qual
foram incorporados nessas demonstrações
contábeis e que, portanto, em seu conjunto,
formam as práticas contábeis adotadas no
Brasil utilizadas pela Entidade.

3. 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 congresso: As receitas
relacionadas à arrecadação de congressos
são provenientes de patrocínio e inscrições
no 10º Congresso Brasileiro de Governança
Corporativa realizado pelo Instituto, em São
Paulo, no mês de novembro. Uma receita
não é reconhecida se há uma incerteza
significativa da sua realização.
c. Receitas de patrocínio: Os valores
provenientes de patrocínios são registrados
no momento da celebração do contrato
como receita diferida 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.
d. Disponibilidade 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
explicativa nº 4.
e. Contas a receber: 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
explicativa nº 5.
f. Seguro fiança: Refere-se aos valores
depositados a título de garantia de aluguéis. O
saldo é revertido ao Instituto por ocasião do
encerramento dos contratos.
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g. Imobilizado: Registrado ao custo de
aquisição 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 explicativa nº 6.
h. 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.
i. Perdas por não-recuperação de ativos Imobilizado: A Administração revisa anualmente
o valor contábil líquido dos ativos com o
objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas
circunstâncias econômicas, operacionais ou
Instituto Brasileiro de
Governança Corporativa
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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.
j. Demais ativos e passivos circulantes e
não-circulantes: Demonstrados por valores
conhecidos ou calculáveis, acrescidos,
quando aplicável, dos correspondentes
encargos e variações monetárias incorridas
até a data do balanço.
k. Superávit (déficit) do exercício: É
incorporado (absorvido) pelo patrimônio
social no encerramento do exercício social.
l. 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.
m. Estimativas contábeis: São utilizadas
para a mensuração e reconhecimento de
certos ativos e passivos das demonstrações
contábeis 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. A liquidação das transações
envolvendo essas estimativas poderá resultar
em valores significativamente divergentes
dos registrados nas demonstrações contábeis
devido às imprecisões inerentes ao processo
de sua determinação. O Instituto revisa suas
estimativas e premissas anualmente.
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4. Disponibilidades

Disponibilidades

2009

2008

Caixa e bancos

13.901

133.939

1.752.001

1.397.149

1.765.902

1.531.088

Aplicações Financeiras

Referem-se a aplicações em fundos de investimento em renda fixa e CDB nos bancos
Santander Real e Citibank, sem prazos para resgate.

5. Contas a receber

Contas a receber

2009

2008

Cursos e eventos a receber

247.751

155.741

Patrocínios a receber

40.750

92.463

Provisão para crédito de
liquidação duvidosa

(78.843)

(35.925)

209.658

212.279
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6. Imobilizado

Imobilizado

2009

2008

Taxa anual
de depreciação (%)

Custo
corrigido

Depreciação
acumulada

Líquido

Líquido

Móveis e utensílios

10%

155.596

(43.884)

111.712

121.326

Computadores e periféricos

20%

141.263

(89.767)

51.496

57.532

Baterias em imóveis
de terceiros

30%

135.316

(103.060)

32.256

79.819

8.826

(8.152)

674

1.556

441.001

(244.863)

196.138

260.233

2009

2008

Outros

7. Intangível

Intangível
Taxa anual
de amortização (%)

Custo
corrigido

Depreciação
acumulada

Líquido

Líquido

20%

49.491

(26.911)

22.580

24.011

49.491

(26.911)

22.580

24.011

Direitos de uso de software
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8. Previsão de férias e bônus

Provisão de férias e bônus

2009

2008

Provisão de férias

178.672

130.849

Encargos sobre férias

61.642

43.835

Provisão de bônus

243.827

141.601

475.141

316.285

A política de bônus do Instituto determina que todos os funcionários com um ano de serviço, têm
direito a bônus de pelo menos um salário mensal, mediante o atingimento de metas pré-aprovadas
pelo Conselho de Administração.
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9. Receita diferida

11. Patrimônio Líquido

Refere-se às receitas dos patrocinadores
do Instituto. Os valores provenientes de
patrocínios são registrados no momento
da celebração do contrato como receita
diferida. Tais receitas são apropriadas ao
resultado com base no prazo contratado pelo
patrocinador, usualmente 12 meses.

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.

10. Provisão para contingências
Em 30 de dezembro de 2006, a Prefeitura
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 Instituto 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 Instituto 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$55.430.
Em dezembro de 2009, o Instituto efetuou
o recolhimento sobre os débitos de ISS,
acrescido de multa e juros.
Com base na posição de seu assessor
jurídico, o Instituto não é parte envolvida em
qualquer outro processo, seja de natureza
trabalhista, seja cível, que devesse estar
registrado nas demonstrações contábeis
encerradas em 31 de dezembro de 2009.

12. 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 nº 9.532/97. O
Instituto goza também de isenção de outros
tributos federais 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.

13. Cobertura de seguros
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. Adicionalmente, para proteger
seu ativo imobilizado, o Instituto contratou
um seguro empresarial específico.

14. Instrumentos financeiros
As transações financeiras existentes envolvem
ativos e passivos usuais e pertinentes à
sua atividade econômica, particularmente
aplicações financeiras com vencimentos de
curto prazo, contas a receber e contas a
pagar. Essas transações são apresentadas no
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balanço pelos valores de custo, acrescidas
das respectivas apropriações de receitas e
despesas que, tendo em vista a natureza das
transações e os seus períodos de vencimento,
se aproximam dos valores de mercado.
Durante os exercícios de 2009 e 2008, o Instituto
não efetuou transações envolvendo instrumentos
financeiros na forma de derivativos.

15. Eventos subsequentes
a. Adoção das novas práticas contábeis
brasileiras: Dentro do processo de
convergência das práticas contábeis adotadas
no Brasil para as normas internacionais
de relatórios financeiros (IFRS) diversos
pronunciamentos, interpretações e orientações
foram emitidos durante o ano de 2009 com
aplicação mandatória para os exercícios
encerrados a partir de dezembro de 2010 e
para as demonstrações contábeis de 2009 a
serem divulgadas com as demonstrações de
2010 para fins de comparação.
O Instituto está em processo de avaliação
dos potenciais efeitos relativos a esses
pronunciamentos, interpretações e orientações,
os quais poderão ter impacto relevante
nas demonstrações contábeis relativas ao
exercício findo em 31 de dezembro de 2009
a serem apresentadas comparativamente às
demonstrações contábeis relativas ao exercício
a findar-se em 31 de dezembro de 2010, bem
como para os próximos exercícios.
As demonstrações contábeis do próximo
exercício serão elaboradas conforme o CPC 37
— Adoção Inicial das Normas Internacionais de
Contabilidade, conforme Resolução nº 1.253/09
do Conselho Federal de Contabilidade.

“A gestão pública foi deixada
de lado durante anos. Era
tema proibido, esquecido.
E a Governança, que é o
arcabouço que garante todas
essas iniciativas, começou a
ser discutida há pouco tempo”
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Patrícia Audi, diretora da Secretaria de Assuntos
Estratégicos da Presidência da República

b. Alteração do estatuto social: O Instituto
em 30 de novembro de 2009, aprovou seu
novo estatuto social. Em 05 de março de 2010
o estatuto foi enviado para registro no 7º
Cartório de Registro de Títulos e Documentos
e aguarda deferimento do órgão competente.

Instituto Brasileiro de
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Relatório do Comitê de Auditoria
Examinamos os balanços patrimoniais do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa em 31 de dezembro de 2009 e as correspondentes demonstrações do superávit, das
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa correspondentes ao exercício findo
naquela data.
Nas reuniões com os membros do Comitê Executivo foram avaliados os riscos envolvidos
nas atividades do IBGC, tendo sido estes discutidos também com os auditores independentes do Instituto.
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Os controles internos do Instituto mostram determinadas fragilidades por nós percebidas
e reportadas pelos auditores, especialmente em relação a conciliações, aos processos de
contabilidade e a falta de um sistema de processamento de dados adequado as necessidades operacionais do Instituto. Estas fragilidades, conforme avaliado pelos auditores,
não redundam em erros materiais nas demonstrações contábeis.
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 23 de fevereiro de 2010, entendemos que as demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2009 apresentam adequadamente a posição
financeira e patrimonial do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa em relação
às práticas contábeis adotadas no Brasil, recomendando que as mesmas sejam aprovadas
pelo Conselho de Administração.

São Paulo, 24 de fevereiro de 2010

Carlos Biedermann - Coordenador
Alberto Emmanuel Carvalho Whitaker
Roberto Faldini
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“A abertura e ampliação da divulgação da remuneração
dos executivos, queiram ou não, é inexorável”
Sandra Guerra, sócia-fundadora da Better Governance
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“Divulgar a remuneração dos executivos em nenhum
momento aumenta o risco ao qual já estamos todos
expostos, pelo fato de não termos ainda resolvidas as
questões sociais do Brasil”
Marco Antônio Castello Branco, presidente da Usiminas

Instituto Brasileiro de
Governança Corporativa

Governança
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“A iniciativa [de mudança de
Estatuto] valoriza o papel do
Conselho de Administração
do IBGC, dando-lhe mais
flexibilidade de monitoramento”
Mauro Rodrigues da Cunha, presidente do Conselho de
Administração do IBGC

2009

Governança

Relatório Anual

Governança no IBGC
Regido pelo propósito de disseminar as
boas práticas de Governança Corporativa
e para continuar como referência no tema
e um fórum de debate crível, o IBGC
entende como vital fazer de seu cotidiano
e funcionamento também um exemplo.
Estabelecer a cultura da Governança
internamente, tendo os valores e princípios
travestidos em estrutura e identidade, pode
ser considerado o ponto-chave para a
concretização da prática.
Desde sua fundação, há 14 anos, o IBGC
conta com Conselho de Administração,
composto por 9 associados, eleitos
em Assembleia Geral, cujo papel
desempenhado é o de guardião do sistema
da Governança. Sua missão é auxiliada,
diretamente, pela atuação de dois comitês,
cujos membros são também conselheiros:
Admissão e Auditoria (leia mais sobre as
atribuições dos comitês e comissões na
pág. 49). A partir de setembro, o Conselho
passou a contar ainda com o respaldo do
secretário do Conselho, função criada para
dinamizar as reuniões e discussões.
A execução da estratégia definida em
reunião de Conselho cabe à Diretoria formada por pelo menos um conselheiro
e dois associados eleitos pelo Conselho
–, que recebe assessoramento da
Superintendência-Geral e da equipe de
funcionários do IBGC. Parte da estrutura
da Governança do Instituto, os Capítulos
Rio, Paraná, Sul e, o recém-criado, MG
emergem com o objetivo de atuar próximos
às realidades locais, disseminando as boas
práticas (leia mais sobre os Capítulos na
pág. 10).
A alta administração do Instituto – Conselho,
Diretoria, Comitês e Capítulos – exerce
função pro bono e seus integrantes podem ser
classificados como membros independentes,
por não terem “nenhuma participação

financeira na organização nem outros
benefícios potenciais que poderiam criar um
conflito de interesses” (definição GRI).
A estrutura do IBGC é beneficiada ainda
pelo apoio e colaboração advindos da
organização dos associados em comissões.
Em 2009, eram 26 comissões ativas, com
todos os seus integrantes atuando pro bono
público. Houve crescimento de 27% na
participação de diferentes associados em
uma ou mais comissões: de 251 para 319.

AGO 2009
A participação dos associados na eleição
realizada na Assembleia Geral Ordinária de
março de 2009, no entanto, sinalizou queda
de 28,7%, contando com 280 votantes, cuja
preferência foi expressa majoritariamente por
fax (79,64%), seguida pela manifestação por
meio eletrônico (12,14%) e presencial (8,22%).
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Eleitos pelo período de um ano, os nove
conselheiros reuniram-se para definir o
presidente do Conselho e os vice-presidentes.
Mauro Rodrigues da Cunha, economista e
associado ao IBGC desde 2001, foi o reeleito
à presidência, com Gilberto Mifano e João
Nogueira Batista, pelo segundo ano, como
vice-presidentes. Alberto Whitaker, Carlos
Biedermann, Eliane Lustosa, Leonardo Viegas,
Luiz Leonardo Cantidiano e Roberto Faldini
completaram o novo quadro de conselheiros
do Instituto. Formaram a Diretoria André
Coutinho, Eliane Lustosa e Ricardo Veirano.
E a superintendente-geral, Heloisa Bedicks,
permaneceu à frente do Instituto. A apuração
da votação e a auditoria do processo
eleitoral coube à BDO Trevisan, trabalho este
realizado pro bono.

Equipe IBGC
A partir da aprovação do Conselho de
Administração, em reunião realizada
em junho, e com o respaldo técnico pro
Instituto Brasileiro de
Governança Corporativa
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bono da Watson Wyatt, a equipe do IBGC
adotou, pelo primeiro ano, sistema de
metas e incentivos para a parcela variável
da remuneração, com indicadores geral,
de gerência e individual adaptados à
realidade de cada setor: Administrativo,
Centro de Conhecimento, Certificação,
Comunicação, Financeiro, Projetos Especiais
e Superintendência.
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A iniciativa refletiu o processo de
reestruturação interna em andamento no
Instituto demandada pelo aumento das
atividades, crescimento em quantidade de
associados e projetos estratégicos. Como
resultado, a estrutura organizacional foi
repensada e obteve aprovação do Conselho
para a contratação de novos funcionários: um
para Certificação, um para o Administrativo
e outro para o Centro de Conhecimento,
totalizando 23 em 2009. As expectativas e
pensamentos da equipe foram coletados
em nova pesquisa de clima organizacional,
com adesão de 95,7% da equipe. Para mais
de 90%, a imagem do IBGC é positiva,
assim como gostam e se sentem motivados
a trabalhar no Instituto. Mesmo trazendo
pontos de atenção, a pesquisa mostrou-se
positiva ao verificar grande engajamento de
seu corpo estrutural em acreditar e primar
pela potencialidade da disseminação da
Governança Corporativa.

Novo Estatuto
A reestruturação do Instituto não se restringiu
à organização interna de sua equipe e
alcançou sua carta de direitos, deveres
e responsabilidades dos administradores
e associados ao IBGC – o Estatuto. O
instrumento chegou à sua terceira revisão
exprimindo as novas realidades e debates
pertinentes à boa Governança.
Do novo Estatuto podem ser destacadas
seis principais alterações. A primeira foi
transformá-lo de um documento bastante
detalhado em um novo baseado em

princípios. A segunda refere-se à instalação
das Assembleias Gerais, mais propriamente
no estabelecimento de quórum relativo em
segunda convocação, quando tenha por
objeto a alteração do Estatuto. A terceira
modificação ficou por conta da retirada
da restrição do número de associados que
podem ser representados por um mesmo
procurador. A quarta consiste na dilatação
do período de 90 para 120 dias da abertura
do processo eleitoral à data da assembleia,
sendo estabelecida a formação de uma
comissão: a Governança e Indicação (veja
mais na pág. 51).
A ampliação do mandato do Conselho
de Administração e dos coordenadores
de Capítulos para dois anos foi a quinta
alteração destacada no Estatuto. Em
contrapartida, foram criados limites para
a reeleição consecutiva: pode haver três
mandatos seguidos, porém aos cargos de
presidente e vice-presidente somente uma
vez. A última alteração relevante do Estatuto
foi a padronização dos órgãos societários:
definindo-se comitês para os órgãos de
suportes ao Conselho e as comissões para os
grupos de associados.
A mudança no Estatuto esteve em votação
no período de setembro a novembro de
2009, com a participação de 628 associados
e aprovação de 601. A iniciativa teve por
objetivo valorizar o papel do Conselho de
Administração, dando-lhe mais flexibilidade
de monitoramento, e prover mais
transparência aos associados.
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Avaliação dos Conselheiros
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.
Adicionalmente, mas não menos importante, o IBGC espera que a transparência e completude de
seu processo de avaliação sejam utilizadas como inspiração para organizações que busquem as
melhores práticas nos seus processos de escolha e avaliação de conselheiros.
Em 2009, o processo foi aprimorado com a atividade plena da Comissão de Governança e
Indicação. Foi identificado que a avaliação - e a transparência da avaliação – do trabalho dos
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conselheiros no exercício anterior era insuficiente para que os associados pudessem escolher
adequadamente entre o crescente número de candidatos a posições no Conselho de Administração.
Neste sentido, a Comissão de Governança amparou-se na documentação gerada no processo de
avaliação (relatórios individuais, relatório do presidente e informações quantitativas das atividades
dos conselheiros) e em conversas diretas com o presidente do Conselho, com o objetivo de formular a
sua opinião em relação aos conselheiros que se candidatam à reeleição.
Com relação aos novos candidatos, a Comissão de Governança promoveu entrevistas com o objetivo
de não apenas identificar aptidões técnicas compatíveis com o cargo, mas também disponibilidade
de tempo e identificação com os propósitos do IBGC. Notadamente, um parâmetro importante na
formação da opinião da Comissão de Governança foi o envolvimento histórico do candidato em
atividades do Instituto, seja nos eventos e cursos promovidos, seja nas atividades das Comissões
temáticas do Instituto. A premissa é que um bom conselheiro do IBGC é aquele que conhece bem
suas atividades e que já tenha demonstrado vontade de interagir e colaborar com o Instituto, antes
mesmo de participar do Conselho de Administração.
Com relação à avaliação dos conselheiros do exercício de 2009, o respectivo relatório está
disponível no site do IBGC, como anexo à ata da reunião do Conselho de Administração de
24 de fevereiro de 2010.
Mauro Rodrigues da Cunha
presidente do Conselho de Administração do IBGC

Instituto Brasileiro de
Governança Corporativa
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Comunicação
Aprimoramento das Ferramentas
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Em 2009, o IBGC trabalhou para fortalecer e
aprimorar suas ferramentas de comunicação
lançadas ou reformuladas nos anos
anteriores. Foi ano também para instalar
ajustes e reflexões sobre o processo em
andamento.
Em sintonia a esse movimento, em junho, foi
aprovada pelo Conselho de Administração
mudança na Política de Porta-Vozes e de
Relacionamento com a Imprensa, passando a
contemplar o atendimento a casos concretos
com base nos princípios da boa Governança
e no não julgamento. Como forma de
melhor se relacionar com a imprensa,
foram desenvolvidos dois treinamentos de
porta-vozes, um direcionado ao Conselho e
outro aos funcionários, relacionamento esse
marcado pelo fortalecimento e mensurado,
principalmente, pela quantidade de inserções
do Instituto em matérias, notas e artigos ao
longo do ano. Ante as 512 inserções, em
2008, o IBGC alcançou 659, neste exercício,
com 147 entrevistas concedidas.
Sob o prisma interno, a reformulação
estendeu-se às publicações periódicas
do IBGC e ao seu website. Enquanto
o Boletim Informativo recebeu nova
seção, nomeada Audiência Pública, para
dispor documentos em consulta ampla
de entidades e organizações parceiras, o
impresso trimestral IBGC em Foco trouxe
os trabalhos acadêmicos para suas edições,
iniciativa patrocinada pelo B.I. Internacional.
Acompanhando a expansão de atividades
do Instituto, o website ampliou seções,
como Certificação e Banco de Conselheiros
(ver pág. 18), área destinada às Ações
Internacionais – sob a coordenação da
Comissão Internacional – e Ouvidoria (veja
quadro ao lado).
E, por meio de pesquisa, o Instituto
promoveu, no segundo semestre, uma
interação com todos os associados –
atualização da realizada em 2005 – e outra
regional, esta por iniciativa do Capítulo Sul,

ambas com o objetivo de conhecer os atuais
associados e suas expectativas. Foram 24%
de participação nacional e 20% local. A
partir do material coletado e com base no
novo Estatuto, a Comissão de Comunicação
retomou, no final de 2009, a diretriz e as
metas estabelecidas ao Instituto relacionadas
ao Plano de Comunicação.
Como parte desse processo de se estabelecer
intercâmbio de informações e conhecimento
das ações conduzidas internamente, o
IBGC realizou as duas primeiras reuniões
de coordenadores de comitês e comissões,
nas quais cada grupo desvelou realizações,
propósitos e expectativas.

Ouvidoria
Conforme disposto no Código
de Conduta do IBGC, o Instituto
disponibilizou aos associados novo canal
para recebimento de manifestações,
contribuições, críticas e denúncias,
sendo recepcionadas pelo coordenador
da Comissão de Conduta. Todos os
casos, neste primeiro ano de Ouvidoria,
receberam apropriado tratamento.

“É preciso qualidade e
credibilidade da Governança
nas empresas. A reciclagem
é obrigatória. E suprir o
conselho com recursos
humanos capacitados é fazer
dele um órgão que agrega
valor à empresa”
Luciano Coutinho, presidente do BNDES
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Diretoria, Comitês e Comissões
Diretoria
O antigo Comitê Executivo, com a aprovação
do novo Estatuto, passou a ser denominado
Diretoria. Suas atribuições permanecem, ou
seja, gerenciar as atividades sociais, de negócios e de 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.
A Diretoria é formada por três associados ao
IBGC, eleitos pelo Conselho, devendo o terceiro ser necessariamente conselheiro.

Comitês
1. ADMISSÃO
Composto exclusivamente por conselheiros de administração do IBGC, o Comitê de Admissão tem
o objetivo de avaliar as solicitações de ingresso
de novos associados, assim como os pedidos de
renúncia. No período de três anos, foram submetidas para admissão 1.205 fichas de associação de
pessoas físicas e 120 de pessoas jurídicas. Cada
pedido é examinado pelos seus três membros, pelos coordenadores dos Capítulos e, se necessário,
individualmente, pelos conselheiros.

2. AUDITORIA
Em 2009, o Comitê concentrou-se em apoiar
e validar as decisões da gestão em aspectos
tributários, de mudança do sistema gerencial
do Instituto, de acompanhamento dos trabalhos dos auditores externos, de mudanças e
implantação de controles administrativos e
gerenciais, acompanhamento da gestão financeira e contábil, entre outras.

Comissões
1. AGENDA TEMÁTICA
Seus membros são responsáveis pela definição
da agenda temática, previamente aprovada
pelo Conselho de Administração, e escolha
dos temas e palestrantes que participam dos
encontros mensais organizados pelo IBGC.

2. BOAS PRÁTICAS EM REUNIÕES
E ASSEMBLEIAS
Debatidos ao longo de 2009, dois grandes
temas são o eixo dos cadernos finalizados
pela Comissão: Boas Práticas para Assembleias
de Acionistas e Boas Práticas para Reuniões
de Conselho de Administração. Ambos foram
aprovados na reunião em dezembro e enviados para a direção do IBGC dar prosseguimento ao processo de audiência pública.

3. CAPACITAÇÃO
A Comissão formalizou suas atribuições e
missão: “Apoiar o Centro de Conhecimento
do IBGC na identificação, recomendação e
avaliação de conteúdos, formatos e métodos
educacionais que visem à disseminação e
à adoção da boa Governança pelas organizações”. Com este objetivo, a Comissão
estabeleceu contatos para a disseminação
dos cursos in company com Escola Paulista
de Magistratura, Centro das Indústrias do
Estado de São Paulo (Ciesp), Sindicato das
Mantenedoras do Ensino Superior (Semesp),
Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE)
e Associação Brasileira da Infraestrutura e
Indústrias de Base (ABDIB). Outras ações
foram: a criação de grupos de trabalho para
desenvolver programas temáticos nas áreas
de Saúde e Cooperativas e a colaboração na
realização do programa de treinamento de
instrutores, nomeado Train of Trainers (leia
mais na pág. 13).
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4. CERTIFICAÇÃO
A Comissão promoveu debates e conduziu
os programas de Certificação e o Banco de
Conselheiros, ambos lançados em 2009 (leia
mais na pág. 18). O Programa de Certificação
de conselheiros de administração foi recomendado pelo GIV (Grupo de Implementação da
Visão do IBGC), em 2007, e confirmado pelo
Conselho do IBGC, em fevereiro de 2008.
Devido à falta de documentação, muitas das
outras propostas não puderam ser concluídas
até dezembro. Para a análise dos processos, a
Comissão elegeu grupo de oito participantes,
Instituto Brasileiro de
Governança Corporativa
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entre membros do Conselho de Administração
do IBGC e da própria Comissão. O grupo foi
responsável ainda pelo andamento do Banco
de Conselheiros, lançado também em 2009
(leia mais na pág. 19).

5. COMUNICAÇÃO
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A Comissão de Comunicação realizou 13
reuniões em 2009 e, além das atividades de
acompanhamento da execução do Plano de
Comunicação e monitoramento de imagem do
IBGC e repercussões na mídia, com o auxilio
da assessoria de imprensa, dedicou adicional
esforço aos seguintes projetos: atualização do
Plano de Comunicação 2009/2010; proposta ao
Conselho de Administração de uma adequação na política de porta-vozes, no sentido de
ampliar e capacitar o número de porta-vozes e,
ainda, prever a eventual manifestação do Instituto diante de situações de conflito que geram
polêmica no mercado, sempre com base nos
princípios do Código das Melhores Práticas; e
definição de cronograma e projeto editorial do
Caderno de Governança intitulado A Importância da Comunicação para a Boa Governança.

6. CONDUTA DO IBGC
Durante o ano, o Comitê analisou denúncias e
pedidos de esclarecimentos recebidos diretamente ou por meio da Ouvidoria do IBGC
e encaminhou, com sua opinião, os casos de
violação do Código de Conduta do Instituto
ao Conselho de Administração. Cumpriu, desta forma, sua missão de zelar pela observância
do Código.

7. CONGRESSO
A principal atividade da Comissão foi a elaboração do conteúdo programático do 10º
Congresso Brasileiro de Governança Corporativa, sob o tema Governança em Tempos
de Crise: Repensando o Papel dos Conselhos.
A Comissão reuniu-se quinzenalmente, por
conferência telefônica, de maio a agosto de
2009, com o objetivo de construir conteúdo
dinâmico e completo para todos os participantes do evento. Integraram o debate questões
polêmicas, tais como: se houve falhas na

aplicação das boas práticas de Governança
Corporativa ou ocorreram problemas advindos dos próprios códigos de Governança e se
a correta adoção das boas práticas ajuda em
cenários de crise. Para os painéis simultâneos
foram escolhidos temas complementares sobre
as lições aprendidas e cada um contou com a
presença de relatores (leia mais na pág. 17).
O livro Governança Corporativa em Tempos
de Crise foi organizado por esta Comissão e
lançado durante o evento.

8. E-LEARNING
Definido o conceito de estudo a distância e
seus aspectos metodológicos, tecnológicos e
operacionais, o grupo reuniu-se uma vez para
verificar o andamento dos testes do curso-piloto.
Neste exercício, o curso no formato e-learning
esteve em processo de finalização e adequação,
para ser lançado no primeiro trimestre de 2010.

9. FINANÇAS, CONTABILIDADE E MERCADO
DE CAPITAIS
A Comissão realizou cinco das seis reuniões
programadas para o ano, em intervalos bimestrais. Os encontros tiveram presença média
de 20 associados e profissionais convidados
pela Comissão, o que permitiu uma rica troca
de conhecimentos e experiências. Os temas
abordados foram: Apresentação sobre o IFRS,
por Eduardo Perdigão; Lições aprendidas:
modelos de Governança e seus drivers em diversos países, por Domingos Laudisio; Deveres
fiduciários dos administradores de companhias
abertas, por Gustavo Grebler; As funções do
comitê de auditoria nas empresas, por Taiki Hirashima; e Gestão de riscos: o que as empresas
estão fazendo na prática? - por Raul Silva.

10. FÓRUM ACADÊMICO
O Fórum Acadêmico IBGC, inaugurado no
primeiro semestre de 2009, consiste em uma
mesa-redonda composta por acadêmicos que
estão pesquisando em maior profundidade
aspectos de Governança Corporativa. Em
2009, a Comissão estabeleceu os temas e os
apresentadores para o ano corrente: Board Interlocking e Redes Sociais, por Wesley Mendes
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da Silva e Alexandre Di Miceli da Silveira; Determinantes e Consequências das Operações
de Unificação de Ações no Brasil, por Patrícia
Bortolon e Ricardo Leal; Mudança do Paradigma de Propriedade Concentrada para Dispersa
no Brasil, por Érica Gorga e Roberta Prado.

e Sandra Guerra, da Better Governance. No
encerramento do ano, tivemos o debate sobre
a separação de papéis entre o Conselho de
Administração e o Conselho de Sócios, com a
presença de Alexis Novellino, da Prosperare, e
Leonardo Viegas (conselheiro do IBGC).

11. GERENCIAMENTO DE RISCOS
CORPORATIVOS

14. GOVERNANÇA CORPORATIVA NO
TERCEIRO SETOR

As atividades da Comissão seguiram a linha
de utilizar a experiência das empresas em
Gerenciamento de Riscos Corporativos para
a continuação do trabalho de publicação de
estudos de casos que exploraram os seguintes
temas: Gestão Corporativa de Riscos, Ética e
Auditoria; Gestão de Crise; e Lições de Fusões
e Aquisições. Para tanto, apresentaram suas
experiências às empresas Grupo Martins,
Grupo RBS e Lupatech. Os estudos de casos
detalham experiências práticas e sumarizam as
principais conclusões da Comissão quanto às
lições aprendidas.

Durante o primeiro semestre foram realizados encontros para alinhamento conceitual,
tanto sobre o Terceiro Setor quanto sobre a
abrangência que o Guia das Melhores Práticas
deveria atingir. Concomitantemente, foi implementada parceria entre o IBGC e o Grupo
de Institutos, Fundações e Empresas (GIFE).
Como resultado concreto da parceria, ocorreu
a deliberação em desenvolver o Guia das Melhores Práticas de Governança para as Fundações e Institutos Empresariais e o lançamento
oficial, em dezembro de 2009 (leia mais na
pág. 28).

12. GESTOR DE CARTAS DIRETRIZES

15. GOVERNANÇA CORPORATIVA EM
EMPRESAS NÃO LISTADAS

No ano de 2009, a Comissão Gestora de Cartas Diretrizes concluiu a 2ª Carta, que tratou
do tema Mecanismos de Defesa à Tomada
de Controle (leia mais na pág. 26). Aprovada
pelo Conselho de Administração do IBGC em
setembro, o lançamento foi realizado, juntamente à entrega do Prêmio IBGC de Governança Corporativa, em 22 de outubro, com
boa repercussão na imprensa especializada.

13. GESTOR FÓRUM DE DEBATES
Durante o ano de 2009, foram realizados quatro fóruns de debates, conforme planejado.
O primeiro, em março, abordou a participação de gestores de recursos em conselhos de
administração e teve como convidados Mário
Fleck, da Rio Bravo, e Fábio Moser, da PREVI.
O segundo, em junho, tratou dos riscos de
derivativos do ponto de vista de uma conselheira e do órgão regulador (CVM). Os convidados foram Ana Novaes e Otávio Yazbek. O
terceiro fórum, em agosto, teve como tema a
divulgação da remuneração dos administradores. Participaram Eduardo Lucano, da Abrasca,
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O IBGC reiniciou, em agosto, as atividades da
Comissão, cuja formação anterior já havia definido o conteúdo de um guia. O documento
voltou à pauta da Comissão e com a participação de mais de 60 associados, divididos em
quatro subgrupos, trará os temas: propriedade,
estrutura de conselhos, processos de Governança e vantagens do sistema de Governança.
O principal objetivo do guia está em desmistificar as dificuldades de implantar as boas práticas de Governança Corporativa em empresas
não listadas e fornecer instrumentos para a
busca de seu aperfeiçoamento.

16. GOVERNANÇA E INDICAÇÃO
A Comissão reuniu-se durante o ano para
discutir seus objetivos e prioridades. Após a
elaboração do Regimento Interno do Comitê,
seus membros estabeleceram como prioridade a atividade de indicação de candidatos ao
Conselho, devido à fase do processo eleitoral,
aberto de novembro de 2009 e a ser concluído
em março de 2010, com a Assembleia Geral.
Instituto Brasileiro de
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Dentre as atribuições do grupo destacou-se a
realização de entrevistas com os candidatos
para a produção da lista de indicações. Neste
exercício, 32 candidatos a conselheiros manifestaram o desejo de concorrer à eleição.
Durante o decorrer de 2009, os membros do
Comitê debateram sobre as demais atividades
a serem exercidas pelo grupo, referente ao
seu envolvimento com questões de Governança do próprio Instituto.

17. GOVERNANÇA PÚBLICA
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Iniciadas as atividades em outubro, foram
realizadas quatro reuniões. O plano de trabalho para os primeiros seis meses foi tema do
primeiro encontro, nos dois seguintes, leitura
da Constituição Federal e da Lei de Responsabilidade Fiscal, visando uniformizar as
informações e conhecimento do grupo acerca
do marco legal e institucional da administração pública no Brasil e identificar aspectos
relativos às práticas de Governança. Na última
reunião do ano, foi apresentada descrição dos
principais órgãos colegiados da administração
pública federal e definido conjunto de três
textos sobre a experiência internacional para
discutir no grupo.

e Inovação, promovido pelo Sistema FIEMG
(outubro), e no 4th Sustainability Summit: Asia
2009, promovido pela Confederation of Indian
Industry - Centre of Excellence for Sustainable
Development (CII-ITC) (novembro).

19. GRUPO DE IMPLEMENTAÇÃO DA
VISÃO (GIV)
A Comissão foi responsável pela parceria firmada com a McKinsey para o desenvolvimento
de novo planejamento estratégico para o IBGC,
cujos trabalhos devem iniciar-se em 2010.

20. INTERNACIONAL
Além das oito reuniões formais da Comissão
realizadas em 2009, seus membros participaram ativamente, por conta própria ou como
convidados, de diversos eventos internacionais
na Europa, Estados Unidos, Austrália e Oriente
Médio e, no Brasil, receberam no IBGC visitantes da Índia, China e de países da União Europeia. Os relatos dessas participações constam
no website (IBGC/Ações Internacionais), com
lista de contatos de parceiros do Instituto e
agenda de eventos internacionais. O grupo organizou ainda os preparativos para a segunda
Jornada Técnica do IBGC para Londres e Paris,
a ser realizada de abril a maio de 2010.

18. GRUPO DE ESTUDOS DE SUSTENTABILIDADE
PARA AS EMPRESAS (GESE)

21. JURÍDICO

Mantendo a linha de desenvolver conteúdo
para capacitação de agentes da Governança
Corporativa, o GESE concluiu e publicou o
documento A Prática da Sustentabilidade:
Desafios Vividos por Agentes da Governança
Corporativa (leia mais na pág. 27). O documento foi fruto de sete entrevistas, incluindo acionistas, presidentes de conselhos de
administração, conselheiros, principais executivos e executivos seniores. Ainda em 2009,
o GESE publicou a versão em inglês do Guia
de Sustentabilidade para as Empresas. Em
outra ação, o grupo representou o IBGC na
elaboração de artigo publicado pela BrazilianAmerican Chamber of Commerce (agosto) e
na participação em dois eventos: IV Encontro Internacional - Responsabilidade Social
Empresarial - Sustentabilidade, Governança

O ano de 2009 foi marcado pela intensa atuação da Comissão Jurídica na análise, discussão e preparação das manifestações do IBGC
a respeito das minutas de instruções normativas e de pareceres de orientação submetidos
à audiência pública pela CVM. Destaque para
as minutas de instruções sobre o registro
de emissores de valores mobiliários e o de
ofertas públicas (em substituição às INs CVM
números 202 e 400). A Comissão também
teve destacada atuação na elaboração da manifestação conjunta IBGC/AMEC, a propósito
do projeto de lei do Deputado João Maia,
versando sobre a capitalização da Petrobras com os recursos da camada do pré-sal.
No âmbito de sua atuação interna, o grupo
iniciou a discussão de um novo caderno de
Governança Corporativa, cujo objetivo será
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oferecer aos administradores de sociedades
empresárias um guia prático para orientá-los
em sua atuação segundo as normas legais e
os princípios de Governança Corporativa.

22. PRÁTICAS DE GOVERNANÇA EM
EMPRESAS ESTATAIS
A Comissão dedicou-se a elaborar caderno de
Governança sobre empresas estatais. Os trabalhos desenvolvidos contemplam aspectos de
aplicação de melhores práticas de 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, da OCDE e do IFC, cujas recomendações serviram para nortear os
trabalhos da Comissão.

23. PRÊMIO DE GOVERNANÇA
O comitê reuniu-se, durante o segundo semestre, para avaliação das empresas nas categorias listadas, não listadas, evolução e inovação (mais detalhes na pág. 23). As empresas
listadas foram inscritas com base na seleção
de dados públicos, assim como as empresas
da categoria Evolução, com posterior entrevista às finalistas. As empresas não listadas e as
inovações tiveram 20 e 22 inscrições, respectivamente. As empresas ganhadoras da categoria foram anunciadas em evento especial,
realizado em outubro.

24. PRÊMIO IMPRENSA
Com membros selecionados especialmente
para a formação da banca examinadora, a Comissão reuniu-se para avaliar e selecionar os
55 trabalhos jornalísticos inscritos nesta edição
reformulada do Prêmio IBGC-Itaú Unibanco
Academia e Imprensa (leia mais na pág. 25).
As matérias ganhadoras da categoria foram
anunciadas durante o jantar do 10º Congresso
do IBGC.

e Remuneração no Âmbito dos Conselhos
de Administração, Conselheiros e Principal
Executivo. Além da participação de seus 30
membros, as reuniões da Comissão e de seus
subgrupos contaram com especialistas em
Recursos Humanos de diversos segmentos.

26. REVISÃO DO CÓDIGO DAS MELHORES
PRÁTICAS
Durante 2009 a Comissão trabalhou na finalização da quarta edição do Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa, que
incluiu a análise dos comentários e sugestões
recebidos durante a consulta pública, definição da redação final do texto, revisão e captação de patrocínio para a publicação, além de
coordenar os trabalhos de diagramação e impressão do documento. Após quase dois anos
de intenso trabalho, o Código foi lançado em
setembro (mais detalhes na pág. 25).
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“Precisamos encarar
a Governança como
instrumento de maximização
da eficiência, e não como
uma obrigação que nos é
imposta por terceiros”
Milto Bardini, vice-presidente do Bicbanco

25. RECURSOS HUMANOS
Em 2009, a Comissão desenvolveu, aprofundou e amadureceu suas convicções
a respeito dos temas: Avaliação, Sucessão
Instituto Brasileiro de
Governança Corporativa

Governança

Estrutura Organizacional

Assembleia
Comitê
de Conduta
Conselho
Comitê
de Admissão

Comitê
de Auditoria
Diretoria

Superintendência
Geral
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Comissões

Capítulos
Equipe

Conselho de Administração
Presidente
Mauro Rodrigues da Cunha

Vice-presidentes
Gilberto Mifano
João Pinheiro Nogueira Batista

Conselheiros
Alberto Emmanuel Whitaker
Carlos Biedermann
Eliane Aleixo Lustosa
Leonardo Viegas
Luiz Leonardo Cantidiano
Roberto Faldini

2009

Relatório Anual

Diretoria
Diretores
André Coutinho
Eliane Aleixo Lustosa
Ricardo Veirano

Superintendência-Geral
Responsável
Heloisa Belotti Bedicks

Certificação e Banco de Conselheiros
Coordenador
Marcos Jacobina Borges

Coordenadora de Projetos
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Fernanda Suzana Oliveira Pureza

Centro de Conhecimento
Coordenadora-Geral
Adriane Cristina dos Santos de Almeida

Coordenadora de Relacionamentos
Vânia Campion

Pesquisador
Luiz Fernando Dalla Martha

Coordenadores de Projetos
Cleber Tavares
Henrique Nardini

Assistente de Coordenação
Gabriela Dias

Estagiário
Leonardo Silvério Palhuca

Instituto Brasileiro de
Governança Corporativa

Governança

Administração
Gerente
Vera Marques

Analistas Administrativos
Janaína Cavalcanti
Vilma Pires

Analista Financeiro
Fábio Proença

Assistentes Financeiras
Rosana Pereira
Sônia Alves

Coordenadora de Comunicação
Maíra Sardão

Auxiliares de Eventos
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Carina G. Tenório
Joselma Melo

Auxiliar de Escritório
Nathalie Boaventura

Capítulo MG
Coordenador-Geral
Robson Laranjo

Coordenadores
Amélia Gonzaga Carvalho Silva
Jairo Dias
Paulo Angelo Carvalho Souza

Capítulo Rio
Coordenador-Geral
João Laudo de Camargo

Coordenadores
Antônio Alberto Gouvêa Vieira
Antônio Carlos Vidigal
Augusto C. de Oliveira Filho
Marco Antonio Horta
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Capítulo Paraná
Coordenador-Geral
Marcio Kaiser

Coordenadores
Fernando Soares Mitri
Francisco H. Passos Fernandes
Marcelo Marco Bertoldi

Assistente Administrativa
Maria de Lourdes Charello

Capítulo Sul
Coordenador-Geral
Carlos Biedermann

Coordenadores
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Fábio Araújo dos Santos Filho
Letícia Medeiros da Silva
Luis Gustavo Schmitz
Robert Juenemann

Assistente Administrativa
Viviane Almeida

Comitês
Admissão
Coordenador

Gilberto Mifano
Alberto Emmanuel Whitaker
Leonardo Viegas

Auditoria
Coordenador

Carlos Biedermann
Alberto Emmanuel Whitaker
Roberto Faldini
Instituto Brasileiro de
Governança Corporativa

Governança

Comissões
Agenda Temática
Coordenador
Gilberto Mifano
Heloísa B. Bedicks
Mauro Rodrigues da Cunha

Boas Práticas em Reuniões e Assembleias
Coordenador
José Luiz Bichuetti
Alberto Whitaker
Alexandre Quintao Fernandes
Ana Regina Vlainich
Antônio Luiz Sampaio Carvalho
Augusto Carneiro de Oliveira Filho
Ayres Mascarenhas
David Nahum Neto
Evandro Pontes
Fernanda Pontual Vilmar Nardy
Gisélia da Silva
Izabel Cristina Costa
Leandro Almeida
Lélio Lauretti
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Leonardo Viegas
Mariana Dedini
Marta Viegas
Pedro Rudge
Renato Chaves
Tatiana Regiani
Virgílio Aguiar
Zulmar Neves
Gustavo Grebler
Philippe Boutaud
Roberto Gonzalez
Marcelo Vianna Soares Pinho
Moacir Salzstein

Capacitação
Coordenador
Edy Kogut
Alberto Emmanuel Whitaker
Armando Lourenzo
Armando Matiolli Filho
Artur Carlos das Neves
Carlos Alberto Ercolin
Carlos Eduardo Lessa Brandão
Fernanda Suzana Oliveira Pureza

José Luiz Bichuetti
Lélio Lauretti
Leonardo Mayerhofer Viegas
Luiz Alberto de Luca
Peter Lujo Harazim
Richard Doem
Wilson Carvenalli
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Certificação
Coordenador
Alberto Whitaker
Carlos Eduardo Lessa Brandão
Fernando Mitri
João Laudo de Camargo
João V. Juenemann
Josino Fonseca
Leonardo Viegas
Paulo C. Vasconcellos
Roberta Prado
Sidney Ito

Conduta do IBGC
Coordenador
Lélio Lauretti
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Bengt Hallqvist
Fernando Alves
Gunter Eberhart
Miguel Sampol Pou
Roberta N. Prado
Wang Horng

Comunicação
Coordenadora
Maria Cecília Rossi
Boris Petrovich Poluhoff
Eduardo Lemos
João Verner Juenemann
José Augusto P. Moreira
Valter Faria

Instituto Brasileiro de
Governança Corporativa

Governança

Congresso
Coordenadora
Renata Weingrill Lancellotti
André Antunes S. de Camargo
Eduardo Guardia
Eduardo Sá
ELiane Lustosa
Herbert Steinberg
Joaquim Rubens Fontes Filho
Luis Vasco
Marcelo Barbosa
Marcelo Bertoldi
Plínio Shiguematsu
Renato Chaves
Ricardo Malavazi
Robert Juenemann
Roberto Faldini
Rodrigo Pecchiae
Wang Jiang Horng
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E-Learning

Coordenador
Pérsio De Luca
Alberto Emmanuel Whitaker
Ana Cristina Branco
Carlos Eduardo Lessa Brandão
José Luiz Motta
Leonardo Viegas
Marcelo Centeio
Roberto Faldini
Roberto Lamb

Fórum Acadêmico
Coordenador
Edy Kogut
Cláudio Pinheiro Machado
Neusa Maria Bastos F. Santos
Roberta Nioac Prado
Roberto Lamb
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Finanças, Contabilidade e Mercado de Capitais
Coordenador
João Verner Juenemann
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
Fabio 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
Josino de Almeida Fonseca
Lisias Guimarães Alcântara
Luiz Alberto de Castro Falleiros
Oscar Malvessi
Paulo Evaristo Carvalhinha
Raimundo Christians
Ricardo Guimarães
Roberto Faldini
Roberto Lamb
Ronaldo Sauner
Sheila Silva
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Gerenciamento de Riscos Corporativos
Coordenadora
Letícia Costa
Lúcia Hauptman
Alessandro Greco
Alexandre Bess
Antonio Cocurullo
Boris Poluhoff
Carlos Sá
Demétrio Souza
Eduardo Chehab
Eduardo Pontes
Fábio Coimbra
Francisco Carlos Fernandes
Genivaldo Correia Alves
Hedley Griggs
Ives Pereira Müller
Josino Fonseca
Leila Kobashikawa
Luciana Bacci

Marcelo Centeio
Maurício Reggio
Mercedes Stinco
Nelson Ribeiro
Paulo Baraldi
Riuji Kyiohara
Roberto Lamb
Samya Paiva
Thiago Piovesan
Valério da Silva Ramos
William Borges Lima

Instituto Brasileiro de
Governança Corporativa

Governança

Gestor de Cartas Diretrizes
Coordenador
Renato Chaves
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Alberto Emmanuel Whitaker
Alvaro Antonio Cardoso de Souza
Ana Maria Elorrieta
André Coutinho
Carlos Eduardo Lessa Brandão
Eduardo Lysias Abraão
Emerson Kapaz
Gustavo Grebler
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
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 de Fórum de Debates
Coordenador
Paulo Conte Vasconcellos
Adriane Cristina dos Santos de Almeida
Heloisa Belotti Bedicks

2009

Relatório Anual

Governança Corporativa no Terceiro Setor
Coordenador
Arnaldo Rezende
Alberto Emmanuel Whitaker
Aron Belinky
Bento Zanzini
Carlos Eduardo Lessa Brandão
Cláudio P. Machado
Danilo Tiisel
Eleno Gonçalves Jr
Ewaldo Russo
Fernando Rossetti
Marcos Bidart C. de Novaes
Meire Ferreira
Paula Fabiani
Rosa Maria Fischer

Governança Corporativa em Empresas Não Listadas
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Coordenador
Roberto Faldini

Vice-Coordenador
João Fraga
Anibal Xavier
Carlos Eduardo Lessa Brandão
Domingos A.Laudisio
Josino Fonseca
Paulo Carvalhinha
Ricardo Guimarães
Roberta Prado

Governança e Indicação
Coordenador
Ronaldo C. Veirano
Celso Giacometti
Fernando Mitri
Guilherme Dale
João Verner Juenemann
Paulo D. Villares

Instituto Brasileiro de
Governança Corporativa

Governança

Governança Pública
Coordenador
Eduardo Guardia
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Alexandre Cantelli Bergamo
Amílcar Melendez
Antônio Francisco Costa
Antônio Gonçalves
Antônio Sávio de Resende
Armando Matiolli
Arthur Schlögl
Boris Petrovich Poluhoff
Cláudio Luraschi
Clayton Nogueira
Delorgel Kaiser
Eduardo Del Nero Berlendis
Edgar Jabbour
Emerson Kapaz
Eraldo Curi Savastano
Erton Sesquim Sanchez
Euclides de Oliveira
Fátima Cristina Bonassa Bucker
Felício Mascarenhas
Fernando Góes
Francisco Gaetani
Gustavo Grebler
Herbert Steinberg
Hugo Borges
Jana Macedo
João Verner Juenemann
João Alan Haddad
José Paulo Luscri
José Roberto Saguas
Josino Fonseca
Josmar Bignotto
Laila Rahal

Lourdes A. Marques
Luciana Cortez Roriz Pontes
Luciane Ribeiro
Luis Seixas
Luiz Carlos Teixeira
Marcelo Lobo
Maria Celeste Morais Guimarães
Marina Meirelles Giannini
Martus Tavares
Marco Soligo
Norberto Torres
Oneglia Cavalcanti
Patrícia Audi
Paulo Ângelo Carvalho de Souza
Paulo Tondo
Paulo Saab
Ricardo Gamarski
Ricardo Penteado Camargo
Roberto Cortes
Roberto Duarte
Roberto Max
Roberto Mendes
Roberto Tadeu Bombassaro
Romes Ribeiro
Sadi Ribeiro
Simone Galante Alves
Tatiana Regiani
Thomas Gibello Gatti Magalhães
Tomaz Barbosa
Virgínia Eickhoff Haag
Waldemir Bulla
William Grava
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Grupo de Estudos de Sustentabilidade para as Empresas (GESE)
Coordenador
Carlos Eduardo Lessa Brandão
Alberto Emmanuel Whitaker
Alvaro Plínio Pureza
André Beleza Fontana
André Coimbra Felix Cardoso
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
Homero Luís Santos
Israel Aron Zylberman

Luciana Brenner
Maria Eugênia Buosi Teperino
Paula Peirão Oliveira
Paulo Bento Maffei de Souza
Paulo Conte Vasconcellos
Paulo Vanca
Roberta Simonetti
Roberto Sousa Gonzalez
Rodrigo Pecchiae
Ruth Goldberg
Simone de Carvalho Soares
Tarcila Reis Ursini
Vânia Bueno
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Grupo de Implementação da Visão (GIV)
Coordenador
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

Internacional
Coordenador
Leonardo Viegas
Alberto E. Whitaker
Bengt H. Hallqvist
Gilberto Mifano
Roberto Faldini
Sandra Guerra
Instituto Brasileiro de
Governança Corporativa

Governança

Jurídico
Coordenador
Paulo F. Campos Salles de Toledo

Vice-Coordenador
Richard Blanchet
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Adriano Salvi
Aline de Menezes Santos
Ana Marta C. de Barros Zilveti
Antonio Luiz S. Carvalho
Bruno Campos Silva
Daniel João do Amaral
Eduardo Berlendis
Felipe Mello
Gisélia da Silva
Guilherme Borrego
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

Maria Cristina Archilla
Mauro Mori
Milton Flávio
Nair Veras Saldanha Janson
Nilson Lautenschleger Jr.
Nilton Serson
Norma Parente
Patrícia Pellini
Pedro Aguiar de Freitas
Richard Blanchet
Rodolfo de Lara Campos
Rodrigo Ferraz P. Cunha
Rodrigo Pecchiae
Valéria K. Schramm
Vitor Crivorncica
Wanda Coelho

Práticas de Governança em Empresas Estatais
Coordenador
Pedro Mäder Meloni
Liége Oliveira Ayub
Leonardo Viegas
Ayres Mascarenhas
Mário Engler
Carlos Rocha Velloso
Renato Chaves
Angela Donaggio
Marlos Gaio/Denise Gomes
Leandro Almeida
José Gilberto Jaloretto

Rivail Trevisan
Maria Celeste Morais Guimarães
Ricardo Castorri
Robson Laranjo
João Verner Juenemann
Carlos Gabas
Adriane Almeida
Marco Antônio Horta
Marina Copola
Cléber Tavares
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Prêmio de Governança
Coordenador
Didier Klotz
Adriane C. S. de Almeida
Carlos Eduardo Lessa Brandão
Gunter Eberhardt
Gilberto Mifano
Heloisa Bedicks
João Pinheiro Nogueira Batista
Luiz Martha
Ricardo Machado

Prêmio Imprensa
Coordenador
Richard Doern
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André Camargo
Eduardo Lemos
Eduardo Salgado
Léa De Luca

Recursos Humanos
Coordenador
Josmar Bignotto
Adriana Adler
Alberto Emmanuel Whitaker
Alfredo Castro
Antônio Tupy
Bernardo Wolfson
Cláudio Luraschi
Cláudio Mazzaferro
Cyro Magalhães
Eduardo Oliva
Francisco I. R. Ramirez
Guilherme Dale
Gustavo Grebler
Herni Vahrat
Joaquim Rocha

Leandro Almeida
Luiz Marcatti
Magui Castro
Moacir Salzstein
Nadir Costa
Nelson Junque
Neusa Maria Bastos
Paulo Person
Paulo Roberto de Campos Valim
Raul Papaleo
Ricardo Porto
Sérgio Ferreira
Sidney Trassati

Instituto Brasileiro de
Governança Corporativa

Governança

Revisão do Código das Melhores Práticas
Coordenadora
Eliane Lustosa

68

Adriane Almeida
Alberto Whitaker
Alexandre Di Miceli
Ana Maria Elorrieta
Bengt Hallqvist
Carlos Biedermann
Carlos Eduardo Lessa Brandão
Gilberto Mifano
Gustavo Moraes Stolagli
Heloisa Bedicks
Henrique Nardini
João Pinheiro Nogueira Batista
Leonardo Viegas
Luiz Martha
Mauro Cunha
Ricardo Leal
Sandra Guerra
Wang Horng

“A Governança trata-se
de um tema vivo, portanto
não se pode acomodar com
formas de atuação válidas
anos atrás”
Moacir Salzstein, diretor de Governança
Corporativa da Natura
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“Boa Governança é aquela que atende aos anseios dos
sócios e apoia a organização a cumprir seus objetivos
e sua missão social”
Gilberto Mifano, vice-presidente do Conselho de Administração do IBGC
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Parâmetros para o Relatório
Perfil
Desde sua fundação, em 1995, o IBGC
elabora relatórios anuais, cujas publicações
acontecem no mês de março, sendo o
último de 2009. Na mesma linha dos dois
anos anteriores, a versão completa deste
relatório será publicada em PDF e hotsite e
a resumida, em Sumário Executivo impresso.
Dúvidas e sugestões quanto ao conteúdo
relatado neste documento podem ser
direcionadas ao e-mail ibgc@ibgc.org.br.

Escopo e limite
O IBGC manteve neste relatório as diretrizes
introduzidas em 2008, seguindo proposta
do 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.
Os conceitos de materialidade, públicos de
relacionamento, contexto e abrangência,
incluindo nesta questão as dimensões de escopo,
limite e tempo, seguem o estabelecido no
relatório do exercício passado.
Foram coletadas informações das reuniões dos
comitês e das comissões, por meio das atas
ou solicitações geradas, para serem definidos
os temas que pudessem “influenciar de forma
substancial as avaliações e decisões” dos
públicos de relacionamento.
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.

A prioridade dos temas foi estabelecida de
modo a informar sobre as realizações e desafios
enfrentados pelo IBGC em 2009, o que inclui
fazer um panorama dos cursos, palestras, fóruns
de debates e acadêmicos, congresso, publicações
e pesquisas, entre outras ações, além dos
quadros financeiro e de associados.
Neste segundo ano de relatório com
indicadores GRI foram mantidos como públicos
prioritários os associados e funcionários do
IBGC, reconhecendo, porém, a importância de
ampliar esses públicos para os já identificados
agentes de relacionamento, cujas ações
influenciam ou são influenciadas pelo Instituto.
São eles: academia, fornecedores, órgãos
governamentais e reguladores, imprensa,
agentes de mercado, empresas de auditorias e
instituições sem-fins lucrativos.
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Este relatório está consoante com as diretrizes
da GRI e atento aos parâmetros de relatório
propostos pela Associação Brasileira das
Companhias Abertas (Abrasca), cuja premiação
elegeu os relatórios do IBGC de 2007 e
2008 como segundo colocados na categoria
Organizações Não Empresariais.

Indicadores ambientais
Conforme o disposto no relatório anterior, o
IBGC realizou pesquisa com seus associados
para verificar sobre a concordância em
contemplar e ampliar ou não indicadores
ambientais nos relatórios. A resposta foi
afirmativa em 79%.
De acordo com as diretrizes da GRI, os
indicadores ambientais são essenciais para
um relatório de sustentabilidade, entretanto, o
IBGC ainda necessita de ajustes internos para
contemplá-los de forma a mensurar e obter
dados finais precisos, além de ser necessário
fomentar o debate responsável do tema.

Instituto Brasileiro de
Governança Corporativa

Sobre o relatório

Indicadores GRI
O IBGC manteve a seleção dos oito
indicadores expostos no relatório anterior,
identificados como aplicáveis à realidade
do Instituto, passíveis de mensuração
e de relevância para o seu público de
relacionamento. A seleção está dividida
em desempenho econômico (EC1 e EC5) e
social (Trabalhista: LA1 a LA3, LA10 e LA11.
Sociedade: SO5).

Econômicos
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 governo.” (vide quadro abaixo).
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EC5 – “Variação da proporção do salário
mais baixo comparado ao salário-mínimo
local em unidades operacionais importantes.”
O IBGC mantém como padrão mínimo o piso
da categoria aplicável ao Instituto: Sindicato
dos Empregados de Agentes Autônomos do
Comércio e em Empresas de Assessoramento,
Perícias, Informações e Pesquisas e de
Empresas de Serviços Contábeis no Estado
de São Paulo (www.eaa.org.br). O piso é
de R$ 600 mensais, não havendo nenhum
funcionário remunerado com base nas regras
do salário-mínimo vigente.

Sociais
A realidade dos funcionários do IBGC, em
dezembro de 2009, era de 22 contratados
em regime da CLT, por período integral de
8 horas trabalhadas e 1 estagiário, por 4
horas. Os Capítulos Paraná e Sul mantêm
a quantidade de funcionários de 2008, um
cada, totalizando 8,6% da equipe do IBGC
trabalhando fora da sede, localizada na
capital paulista.
Ao longo de 2009, três profissionais
desligaram-se do IBGC, sendo dois a
pedido. A taxa de rotatividade ficou em
13%, uma melhora na retenção de talentos,
se comparado ao resultado de 2008, 30%.
Segmentado por gênero, foram todos
mulheres, sediadas em São Paulo e, se
discriminados por faixa etária, uma tinha
menos de 30 anos e duas entre 31 e 50 anos.
O IBGC oferece a seus funcionários de
tempo integral assistência médica,
tíquete-refeição, ajuda de custo no transporte
(como estacionamento ou fretado) e seguro
de vida, além dos benefícios garantidos por
lei. Ao estagiário é destinado como benefício
tíquete parcial, ajuda de custo no transporte
e seguro de vida, não sendo oferecido plano
de assistência médica.

Componente

Comentário

Valor econômico direto gerado
Receitas

6.862.214

Quadro EC1

Valor econômico distribuído
Custos operacionais

3.052.603

Salários e benefícios

2.615.767

Pagamentos para provedores da capital

Não se aplica

Pagamentos ao governo (ISS)

89.710

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 tranparência, justiça e responsabilidade.
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No intuito de promover o desenvolvimento
do 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
(veja quadro abaixo com média de horas
de treinamento por ano, por empregado,
discriminadas por categoria funcional).

audiências públicas da CVM, quando o
assunto é pertinente à missão do Instituto,
assim como de grupo de especialistas que
revisam as regras do Novo Mercado. Outras
ações são os posicionamentos assumidos
pelo IBGC, por meio da série Cartas
Diretrizes, cujo segundo volume versou
sobre Mecanismos de Defesa à Tomada de
Controle – poison pills (ver pág. 26), e o
próprio Código das Melhores Práticas (ver
pág. 25), ao considerá-lo como uma forma
de disseminação de padrão mais elevado na
adoção da boa Governança Corporativa.

No contexto de políticas públicas e de
promoção de benefícios à sociedade, o
IBGC participa, por meio de manifestações
trabalhadas na Comissão Jurídica, das

Categoria Funcional

Quant. Funcionários

Carga Horária Estudos

2008

2009

2008

2009

Superintendência Geral

1

1

44

87

Gerência

4

4

48

264

Administrativo

9

10

16

1374

Centro de Conhecimento e Comunicação

5

7

94

592,5

Manutenção

1

1

0

0
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Comentários sobre o quadro
Neste exercício, o IBGC ampliou ainda seu
campo de atuação, abrangendo o tema
Governança Pública, com a formação de
Comissão de mesmo nome, e o lançamento
de Guia voltado para o Terceiro Setor.
Os valores aqui analisados referem-se ao
treinamento em Governança Corporativa e
assuntos correlatos fornecidos 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.

Neste exercício, foram incluídos na contagem
de horas o pagamento parcial ou integral de
capacitação, como, por exemplo, mestrado
e graduação. Motivos estes, somado à
elaboração do Programa de Desenvolvimento
Educacional, para elevar a 2317,5 o total de
horas dispensadas pelos funcionários para
treinamento em 2009, evolução de 1047%,
comparado a 202 horas realizadas em 2008.
Foram 66, 137,4 e 84,6 horas utilizadas em
treinamentos, por empregados, em cada
uma das categorias Gerência, Administrativo,
Centro de Conhecimento e Comunicação.
Somente a categoria Manutenção não recebeu
treinamento, devido ao conteúdo da instrução
oferecida pelo IBGC não apresentar vínculo
ao cotidiano profissional do funcionário.
Instituto Brasileiro de
Governança Corporativa
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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 colaboradores e
instrutores, pelo trabalho realizado; ao quadro empresarial, pelo reconhecimento; e a todos que
contribuíram, direta ou indiretamente, no êxito das ações de 2009.

Agradecimentos especiais
Acionista.com.br
Algar
Audibra
Aymará
Banco do Brasil
Banrisul
BDMG
BDO Auditores Independentes
B.I.International
BM&F Bovespa
Bocater, Camargo, Costa e Silva Adv. Associados
Booz & Company
Bradesco
Brasilprev
Casa das Garças
CCBC
CCR
Cedro Textil
Cemig
Coelho dos Santos
Copasa
COPPEAD
CPFL
Deloitte
EcoRodovias
EDP – Energias do Brasil
Embraer
Ernst & Young
Faldini – GC e Empresas Familiares
FTD Editora
Fundação Banco do Brasil
Fundação Odebrecht
Gaia, Silva, Gaede & Associados
GIFE
Global Corporate Governance Forum
Governare – Gestão e Governança
Grupo Fleury
Grupo Santander Brasil
Heidrick & Struggles
IBPT

ICTS
Instituto Camargo Corrêa
Investidor Institucional
Itaú Unibanco
KPMG
Lazam/MDS
LCV
Light
Macro Auditoria
McKinsey & Company
MESA
MSCI
Natura
Nossa Caixa
OCDE
Oi
Ordem dos Economistas do Brasil
Petrobras
Petros
Pinheiro Neto Advogados
Planner
PriceWaterhouseCoopers
Protiviti
Razão Contábil
Revista Capital Aberto
Revista RI
Sabesp
Saint Paul Editora
Schincariol
Solví
Spencer Stuart
Sulamérica
Suzano
Table Partners
Terco Grant Thornton
Unimed – Porto Alegre
Usiminas
Veirano Advogados
Watson Wyatt
Zulmar Neves
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Para informações sobre associação,
cursos, certificação, banco de conselheiros,
palestras, fóruns, congresso e publicações,
visite o website www.ibgc.org.br ou ligue
para 55 11 3043-7008.
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