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15 anos IBGC

PF - Associado Pessoa Física

PJ - Associado Pessoa Jurídica

P - Associado Patrocinador

2002

1995

15 PF

1996

51 PF

1997

110 PF

1998

1999

153 PF

137 PF

2000

2001

221 PF

278 PF

360 PF

16 PJ

18 PJ

23 PJ
5P

1995
Fundado o Instituto Brasileiro de Conselheiros de Administração (IBCA), atual IBGC.
1996
O primeiro evento público do IBCA, no Museu de Arte Moderna, abre ciclo de debates inédito no País sobre conselheiros de administração e Governança Corporativa.
1997
Inicia-se a estruturação do curso para conselheiros de
administração.
1998
O IBCA realiza primeiro curso para conselheiros.
1999
O IBCA passa a se denominar Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) e lança o primeiro código brasileiro sobre Governança, nomeado Código das Melhores
Práticas de Governança Corporativa.
2000
Em comemoração ao seu 5° aniversário, o Instituto realiza 1° Congresso Brasileiro de Governança Corporativa
com a intenção de divulgar os conceitos e práticas de
Governança.

2001
É lançada a segunda versão do Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa, passando a abordar propriedade, gestão, auditoria independente e ética, além do
conselho de administração.
2002
O IBGC inicia a implantação de um processo de planejamento estratégico para nortear seus passos até 2010 e garantir seu propósito de ser a principal referência nacional
em Governança Corporativa.
2003
Realiza a 1ª edição do Prêmio IBGC de Monografias e lança a pesquisa Panorama Atual da Governança Corporativa
no Brasil, objeto de parceria entre o IBGC e a Booz Allen
Hamilton.
O IBGC formaliza a criação de sua primeira regional, o Capítulo Sul.
2004
É lançada, em edição revista e ampliada, a terceira versão
do Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa, abordando de forma didática e detalhada o papel
dos diferentes públicos-alvo da Governança.
Novo capítulo é formalizado, o Capítulo Rio.
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2010
2009
2008
2007

2006
2005
2004
2003

463 PF

597 PF

709 PF

880 PF

1074 PF

1350 PF

1503 PF

1737 PF

33 PJ

48 PJ

64 PJ

93 PJ

126 PJ

140 PJ

150 PJ

177 PJ

9P

10 P

11 P

16 P

20 P

21 P

23 P

24 P

2005
Ao completar 10 anos, IBGC lança o livro Uma década de
Governança Corporativa e realiza a 1ª edição do Prêmio
IBGC de Governança Corporativa. Forma ainda seu terceiro capítulo, desta vez no Paraná.
Com a publicação do Guia de Orientação para o Conselho
Fiscal, inicia a série denominada Cadernos de Governança
Corporativa.
2006
Promove a 1ª edição do Prêmio IBGC Itaú de Jornalismo
e revitaliza o Grupo de Implementação da Visão, com a
definição do planejamento estratégico para os próximos
10 anos.
2007
O Instituto lança o Código de Conduta do IBGC e adota
nova sede como reflexo do crescente interesse pelo tema
Governança Corporativa.
2008
O IBGC lança a primeira Carta-Diretriz, se posicionando
sobre o tema Independência dos Conselheiros de Administração, e a nova série Estudos de Casos, com os volumes:
Visão Evolutiva do Modelo de Gestão de Riscos, Gestão
Integrada de Riscos e Gestão de Riscos como Instrumento

para a Tomada de Decisão.
E, em seu Relatório Anual, adota as diretrizes da Global
Reporting Initiative (GRI), levando informações financeiras e não financeiras a seus stakeholders.
2009
A quarta versão do Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa é lançada no mesmo ano em que o
IBGC anuncia dois grandes programas: Certificação e Banco de Conselheiros.
O Instituto formaliza ainda a criação de sua quarta regional, nomeada Capítulo MG, e publica nova série, a Experiências em Governança Corporativa, tendo como primeiro
volume A prática da Sustentabilidade: Desafios vividos por
Agentes da Governança Corporativa.
2010
Neste ano, IBGC é escolhido como Centro de Excelência
e incubador em Governança para América Latina, Caribe
e África Lusófona pelo GCGF, além de ter seu Relatório
Anual de 2009 como o vencedor do 12º Prêmio Abrasca na
Categoria Organização não Empresarial. Também assinou
tratado de cooperação com a Global Reporting Initiative
(GRI) para hospedar as atividades da Iniciativa no Brasil
nos próximos dois anos.
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Mensagem do Conselho de
Adminstração

O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa - IBGC colhe hoje os frutos de um trabalho árduo
e sério desenvolvido nesses 15 anos. Devemos as conquistas do IBGC a alguns visionários que tiveram a corajosa iniciativa de criá-lo em 27 de novembro de 1995 e a tantos outros que se uniram
na tarefa de construir nosso inegável sucesso.
Quinze anos de existência representa uma marca importante na vida de qualquer organização.
Para o IBGC, em especial, consideramos esse momento como a entrada para uma nova etapa,
marcada por um forte sentimento de maturidade e de responsabilidade ampliada para além das
fronteiras brasileiras.
Nesse contexto, o grande desafio é aumentar ainda mais o prestígio e a posição central do IBGC
no desenvolvimento da Governança, levando-a para todos os lugares e públicos, onde seja efetivamente útil. É preciso manter acesa a discussão dos conceitos e princípios da boa Governança,
estimulando o debate, a criação e a disseminação de conhecimento.
O ano de 2010 foi marcado pela busca de uma maior aproximação com os associados por meio
das atividades das comissões, dos capítulos, dos eventos e das publicações. Ao mesmo tempo, o
IBGC focou esforços especiais para aprofundar o relacionamento com o universo dos agentes ligados a companhias fechadas, no sentido do auxiliá-los a entender e a utilizar as boas práticas
da Governança.
Para o momento que o Brasil atravessa, tem sido muito significativa a contribuição trazida pela
Governança Corporativa na modernização e fortalecimento de sua estrutura empresarial, do ambiente de negócios e do próprio mercado de capitais. Sem dúvida alguma, o IBGC assumiu um
papel central na difusão dessa importante ferramenta.
Com tudo isso, os desafios ainda são enormes. Obviamente o trabalho não acabou, há muito mais
pela frente tanto na disseminação quanto nas discussões visando a evolução dos padrões da Governança Corporativa.
Para 2011 o IBGC deverá enfrentar importantes questões ligadas ao futuro da Governança no
Brasil e na América Latina, especialmente no que se refere às empresas familiares que, para nossa
região, podem representar o próximo ciclo de desenvolvimento das economias locais.
Gilberto Mifano

Presidente do Conselho de Administração do IBGC
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Propósitos e Valores
Propósitos
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.

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;

Valores

Prestação de Contas (accountability):
Os agentes de Governança devem prestar contas de sua atuação, assumindo
integralmente as consequências de seus
atos e omissões;

O IBGC é inspirado pelos seguintes valores:
Proativismo: comprometimento com a capacitação de agentes e com o desenvolvi-mento
e a disseminação das melhores práticas.
Diversidade: valorização e incentivo à multiplicidade de ideias e opiniões.
Independência: soberania nos princípios e
zelo pela imagem; imparcialidade em face de
quaisquer grupos de interesse.
Coerência: entre iniciativas e princípios de
governança corporativa, que são:
Transparência: Mais do que a obrigação de informar e 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;

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.
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15 anos IBGC
“The OECD has always appreciated the leadership role played by the
IBGC in promoting the benefits of good corporate governance not only
in Brazil but much more widely, in Latin America and beyond. IBGC
has been a pioneer in many different aspects of corporate governance,
as one of the early adapters of a voluntary corporate governance
code, and as a key partner of the OECD. Each year, the OECD knows
that it can count on strong contributions from the IBGC to the Latin
American Roundtable, and that it will help to disseminate latest
international experience through its annual meetings. Its annual
meetings are impressive affairs, better attended than the annual
meetings of most IoDs in the world, extremely professionally run. The
strong attendance I believe is a testament to IBGC’s rich work program
involving training and events throughout the year, as well as outreach
to the media, which has helped to keep the profile of corporate
governance high on businesses’ agendas and made membership in
the IBGC a must for companies interested to ensure that they are
well informed about latest corporate governance developments both
in Brazil as well as internationally. Perhaps the I in IBGC should be
changed to stand for “international,” because of IBGC’s truly global
knowledge and perspectives!”
Daniel Blume
Senior Policy Analyst - OECD Corporate Affairs Division
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Quem somos
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 Governança Corporativa.
Com sede em São Paulo, o IBGC atua regionalmente por meio de quatro Capítulos: MG,
Paraná, Rio e Sul. As ações integradas do Instituto são viabilizadas pela intensa participação de seus associados, além dos trabalhos
da gestão e do Conselho de Administração,
assim como mantêm um quadro de colaboradores, pesquisadores e especialistas sempre
atento às mudanças do universo empresarial.
Resultados dessa união de esforços são 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:
dos livros às séries Cadernos de Governança,
Estudos de Casos, Experiências em Governança e Cartas Diretrizes. O Instituto possui
também Código de Conduta.
Desde 1998, quando realizou seu primeiro
curso de formação de conselheiros, o Instituto já capacitou mais de 6 mil executivos,
empresários, pesquisadores e conselheiros.
E, anualmente, o IBGC realiza o Congresso
de Governança Corporativa e promove duas
premiações de grande prestígio, o Prêmio
IBCG Itaú Academia e Imprensa e o Prêmio
IBGC de Governança Corporativa.
O produto de sua programação pode ser
acompanhado nas publicações periódicas do
Instituto, como o IBGC em Foco e o Boletim Informativo, e no seu website, que reúne
o maior conteúdo sobre o tema Governança
Corporativa da América Latina.
Para mais informações, acesse o website do
IBGC, www.ibgc.org.br.

15 anos IBGC
“Nos seus 15 anos de existência, o IBGC tem prestado expressiva
contribuição para a Governança Corporativa, principalmente por
meio de seus cursos de preparação de conselheiros e publicações que
orientam sobre as melhores práticas de gestão.”
Décio da Silva
Presidente do Conselho de Administração da WEG
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Associados
A base para a
disseminação da Governança
O quadro de associados ao IBGC continua a
evoluir desde sua fundação em 1995. Iniciado
com 15 integrantes, em dezembro de 2010 o
Instituto totalizou 1.737 profissionais engajados e atentos às boas práticas de Governança
Corporativa.

Distribuição de associados
Associados Pessoas Físicas
1,8%
3,6%

0,5%
0,3%

16,5%

Sudeste
Sul

77,3%

Centro-Oeste
Nordeste

Em 2010, foram 379 novos membros pessoas
físicas, sinalizando crescimento líquido, comparado ao ano anterior, de 15,6%. Também
evoluiu a quantidade de empresas associadas: de 162, em 2009, para os atuais 177, um
aumento de quase 10%.
Alterados alguns de seus protagonistas, o
grupo formado por empresas brasileiras patrocinadoras das atividades do IBGC recebeu
ainda um novo associado, passando a 24. A
continuidade foi observada , por sua vez, na
divisão por gênero dos associados pessoa física, o percentual de participação feminina
permaneceu em 11%.
A importância de se verificar a sustentação e
o aumento na 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 e pulverização dos conceitos.

Norte
Internacional

Correspondente a 89,6% dos tipos de associados ao IBGC e localizados majoritariamente
nas regiões Sudeste (77,3%) e Sul (16,5%), 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, além de terem acesso a conteúdo
rico e conhecimento compartilhado no âmbito das reuniões de comissões.
Associados Pessoas Jurídicas
2,3%

0,6%

6,2%
Sudeste

15,3%

Sul

75,7%

“A legislação brasileira tem
evoluído, e evoluído muito. As
companhias do Novo Mercado se
propõem a seguir regras superiores
e isso exige esforço.”
Cristiana Pereira
Diretora de Desenvolvimento
de Empresas da BM&FBovespa

Centro-Oeste
Nordeste
Norte

Dentre os benefícios a este grupo, o IBGC
oferece a todos os funcionários das empresas associadas preço diferenciado nos cursos, palestras, congresso, seminários e outras
atividades, além de priorizar o fornecimento
à organização de materiais e conteúdos pro-
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duzidos pelo Instituto. Os representantes PJ
possuem também acesso a conteúdo rico e
conhecimento compartilhado no âmbito das
reuniões de comissões.
Associados Patrocinadores
4,3%

4,3%

Sudeste

91,3%

Sul
Centro-Oeste

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. O Associado Patrocinador
contribui, por meio de colaboração financeira,
para a realização de atividades que se destinam
ao fortalecimento dos objetivos do IBGC.

Capítulos
Difusores regionais das boas práticas
O IBGC tem como um de seus propósitos
ampliar seu alcance em território nacional
para fomentar as boas práticas de Governança Corporativa. O Instituto conta atualmente
com quatro capítulos: um no Rio de Janeiro,
um em Minas Gerais e dois no Sul do País sendo o Capítulo Paraná responsável também
pelo norte de Santa Catarina, enquanto o Capítulo Sul responde pelo sul de SC e pelo Rio
Grande do Sul. Todos comprometidos com
o desenvolvimento de uma programação independente de atividades, com vistas a consolidar a disseminação das boas práticas de
Governança ao público regional.

Capítulo MG
Em seu primeiro ano de existência, o Capítulo diversificou suas atividades, entre palestras, cursos abertos e apresentação institucional aos novos associados mineiros.
Para abrir o ciclo de palestras foi convidado
o presidente do Conselho da Copasa, João
Antônio Fleury Teixeira, para falar sobre a
experiência da empresa na adoção das práticas de Governança Corporativa. Em junho, o
diretor-presidente Usiminas, Wilson Brumer,
abordou o tema Governança como diferencial competitivo. A palestra seguinte trouxe
como convidado o secretário do Estado da
Fazenda de Minas Gerais, Leonardo Maurício
Colombini Lima, para apresentar o funcionamento do Comitê de Governança Corporativa
do Estado de Minas Gerais. A última palestra
do ano contou com a participação do presidente do Banco de Desenvolvimento de MG,
Paulo de Tarso Almeida Paiva, sobre os desafios à Governança no BDMG.
Com uma edição em cada semestre, o Capítulo realizou também os cursos abertos: As Melhores Práticas de Governança Corporativa,
em maio, e A Função Controle na Governança Corporativa, em setembro. A apresentação
institucional do IBGC aos novos integrantes
mineiros coube ao coordenador-geral do Capítulo, Robson Laranjo, fechando a agenda de
atividades desenvolvidas na região.
Capítulo Paraná
Atuando em quatro frentes, o Capítulo promoveu no Paraná e no norte de Santa Catarina eventos sobre Governança Corporativa,
palestras institucionais, cursos e parcerias.
As ações tiveram início com a palestra de
março sobre preparação das futuras gerações
no âmbito da Governança: o caso Positivo,
com o diretor corporativo do Grupo Positivo,
Lucas Guimarães. Em junho, o presidente da
Federação das Indústrias do Estado do Paraná
- FIEP, Rodrigo Costa da Rocha Loures, expôs o panorama da Governança sobre a ótica
da federação. Em agosto, foi a vez do presiden-
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te do Conselho de Administração do IBGC,
Gilberto Mifano, apresentar os desafios da
Governança no Brasil e o papel do Instituto
neste contexto. Dando sequência às palestras
organizadas pelo Capítulo, o presidente do
Conselho de Administração da América Latina Logística (ALL), Wilson Delara, falou sobre
sua experiência profissional, o sonhar grande
e a importância de usar a Governança Corporativa para crescer. Em novembro, o presidente do Conselho de Administração da Marcopolo, Paulo Bellini, abordou a importância
das pessoas e da Governança Corporativa no
crescimento da organização.
Paralelamente ao ciclo de palestras, o Capítulo realizou série de eventos institucionais,
tendo a Governança Corporativa como tema
e os seus coordenadores como palestrantes.
Marcio Kaiser participou de duas palestras,
uma em Ponta Grossa e outra em Curitiba,
esta organizada pela Faculdade de Administração e Economia de Curitiba e Associação Brasileira de Recursos Humanos (FAE
- ABRH); por sua vez, Marcelo Bertoldi ministrou palestra na PUCPR e Carlos Alberto Ercolin, no MBA do Centro Universitário Curitiba
(Unicuritiba) e no 3º Seminário da Federação
das Santas Casas de Misericórdia e Hospitais
Beneficentes do Estado do Paraná (FEMIPA).
O segundo semestre foi marcado ainda por
duas edições dos cursos abertos do IBGC. Em
agosto, o Capítulo promoveu a quinta edição
do curso de Governança Corporativa em Empresas Familiares e, no mês seguinte, iniciou
a quarta edição do Curso para Conselheiros
de Administração, finalizado em novembro.

“O sucesso de uma empresa de
controle familiar depende de haver
delegação de poder e, ao mesmo
tempo, senso de meritocracia e
profissionalismo na família.”
Marcelo Bahia Odebrecht
Diretor-presidente da Holding Odebrecht

Neste exercício, o Capítulo retomou contato
com o Sistema FIEP e, em particular, com a
Universidade da Indústria - UNINDUS, com
quem firmou parceria.
Capítulo Rio
Neste exercício, o Capítulo realizou cursos e
apresentação institucional aos novos associados locais, além de manter na programação
palestras em parceria com outras organizações.
Abriu a agenda deste ano o debate realizado em parceria com a Pinheiro Neto Advogados sobre a capacitação básica e a cartilha do
conselheiro de administração. Participaram o
responsável pelas atividades de Governança
Corporativa e de Relações com Investidores
da SulAmérica, Arthur Farme d’Amoed Neto,
e o diretor da PROFIT Projetos e Consultoria,
Paulo Gurgel Valente. Em maio, o Capítulo
promoveu novo debate, o tema foi Métodos
Alternativos de Resolução de Conflitos Empresariais e nos Negócios, com a participação do
economista Marco Antônio Sampaio Moreira
Leite e do advogado Willie Cunha Mendes Tavares. Desta vez em parceria com o BNDES e
realizado em dezembro, o IBGC Rio promoveu o debate Governança nas Sociedades de
Economia Mista, com o diretor-presidente da
Bahiagás, Davidson de Magalhães Santos, o
presidente do Cedae, Wagner Granja Victer, a
diretora-financeira e de Relações com Investidores da Copasa, Paula Vasques Bittencourt,
o diretor-executivo do Instituto Milenium,
Paulo Uebel, e o subsecretário da Casa Civil
do Estado do RJ, Marco Antônio Horta.
As tradicionais palestras em parceria com a
Câmara de Comércio França Brasil - CCFB
ocorreram também ao longo de 2010.
Em março, foi realizada palestra com o copresidente do Conselho de Administração da
BRF - Brasil Foods, Nildemar Secches, a fim
de expor a experiência de sua companhia na
adoção das práticas de Governança. O papel
e a importância dos sistemas de Governança
foram apresentados pelo ex-ministro da Fazenda Pedro Malan na palestra de setembro.
E, para contar sobre a evolução da Governan-
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ça Corporativa no Itaú-Unibanco, o Capítulo
convidou o vice-presidente executivo do Itaúsa - Investimentos Itaú S.A., Roberto Setúbal.
No primeiro semestre, o Capítulo realizou
ainda edições dos cursos As Melhores Práticas de Governança Corporativa e Conselho
Fiscal - Teoria e Prática. A novidade na agenda de capacitação ficou por conta do Curso
para Conselheiros de Administração, ministrado pela primeira vez no Rio de Janeiro.
Capítulo Sul
O Capítulo promoveu, em 2010, três cursos
abertos, seis edições do Talk Hour, em conjunto com a Câmara Americana de Comércio Amcham, e uma reunião-almoço Tá na Mesa,
como atividade do Comitê de Governança da
Federação das Associações Comerciais e de
Serviços do Rio Grande do Sul (Federasul).
Principiou a série Talk Hour o tema A tecnologia da informação e a Governança Corporativa, em março, com Vladimir Bidniuk.
No mês seguinte, foi a vez do sócio da Pure
Bros Rodrigo Leal apresentar o caso prático
de Governança Corporativa na empresa de
TI, seguido em junho, pelo tema Ouvidoria
e Melhores Práticas em Governança, ministrado por Rosélia Vianna. A quarta edição
trouxe ao debate os dilemas dos conselheiros
de administração na prática, retratados pelo
superintendente da Ziemann Liess Máquinas e Equipamentos, José Luiz Raymundo, e
pelo associado Jairo Gudis, também membro
de conselhos de administração. As conquistas, oportunidades e desafios vivenciados
pelo Centro Clínico Gaúcho na implantação
da Governança foi assunto tratado pelo superintendente, Carlos Ruschel, no segundo
semestre. E, no último Talk Hour do ano, o
vice-presidente da Federasul e conselheiro
do IBGC, Carlos Biedermann, abordou estudo sobre empresas familiares no Brasil e no
mundo. As tendências em Governança Corporativa, por sua vez, foi tema da palestra Tá
na Mesa, realizada em abril, com a participação do presidente do Conselho de Administração do IBGC, Gilberto Mifano.

O Capítulo também organizou, na região, a
sexta edição do Curso para Conselheiros de
Administração e a oitava do Governança em
Empresas Familiares, além de estrear o curso
de Educação Continuada: Implementação das
Melhores Práticas de GC em Empresas Familiares.
Foi iniciado, no período, o trabalho de divulgação do Instituto no interior dos Estados
do Rio Grande do Sul e sul de Santa Catarina, por meio de contatos e visitas presenciais às associações comerciais e industriais,
visando à realização de palestras acerca do
conceito de Governança Corporativa e suas
melhores práticas. Deu-se ainda continuidade à parceria entre o IBGC e a PUC-RS
(leia mais na pág. 23), com o objetivo de
reunir candidatos para seleção e aprovação
à participação no curso de pós-graduação
com ênfase em Governança Corporativa.

Dimensão
Institucional
Os conceitos disseminados pelo IBGC da boa
Governança são ampliados pela conexão com
institutos e organizações locais e internacionais, realizada ou por meio de parcerias ou da
participação do Instituto em eventos promovidos por 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 2010, o Instituto estabeleceu acordo com
a Universidade Cândido Mendes e com a Comissão de Valores Mobiliários, parceria esta
celebrada em evento realizado no Rio de Janeiro. Em dezembro, o IBGC assinou tratado
de cooperação com a Global Reporting Initiative (GRI), passando a hospedar as atividades
da Iniciativa no Brasil entre 2011 e 2012.
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Representatividade
Nacional

A exemplo dos anos anteriores, o IBGC participou em 2010 de reuniões, seminários, mesas-redondas, congressos, 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 Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Privada (Abrapp), Associação de Investidores no Mercado de Capitais
(Amec), Associação dos Analistas e Profissionais do Mercado de Capitais (Apimec), Audit
Committee Institute (ACI), Banco Interamericano de Desenvolvimento (Bid), Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), BM&FBovespa, Centro Universitário São
Camilo, Comitê de Orientação para Divulgação
de Informação ao Mercado (Codim), Family
Business Network (FBN), Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), Instituto Brasileiro
de Relações com Investidores (Ibri), Instituto
Nacional de Investidores (Ini), União Marista,
entre outros.
No contexto de políticas públicas e de promoção de benefícios à sociedade, o IBGC participou, por meio de manifestação trabalhada
na Comissão Jurídica, de audiência pública da
CVM quanto à alteração na Instrução 361, que
dispõe sobre as ofertas públicas de aquisição
de ações de companhias abertas.

“Um bom sistema de Governança
Corporativa é a melhor
demonstração de maturidade de
uma empresa.”
Alcides Tápias
Conselheiro do Itaú Unibanco Holding

O Instituto participou ainda de encontros na
BM&FBovespa com o propósito de constituir
um Comitê de Aquisições e Fusões, assim como
de reunião com a Área de Meio Ambiente do
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social (BNDES) para colaborar em minuta
de código de boas práticas tendo por objeto
os setores privados e público e Terceiro Setor.
Como entidade-membro do Codim, o IBGC
participa da produção de pronunciamentos de
orientação desenvolvidos no âmbito do Comitê, cujo objetivo é “discutir e sugerir a utilização
das melhores formas de divulgação de informações das companhias abertas”.
Outra ação é o posicionamento assumido pelo
IBGC, por meio da série Cartas Diretrizes, cujo
segundo volume, lançado em 2009, versou sobre Mecanismos de Defesa à Tomada de Controle – poison pills. Neste exercício, o Instituto
deu continuidade à divulgação do documento
ao enviar cartas visando sensibilizar as empresas e formadores de opinião.

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 na reunião com o
Banco Mundia/IFC e a NYSE
Euronext; no seminário Brazilian
American Chamber of Commerce no
Harvard Club, nos EUA, e no International
Organization of Securities Commissions (IOSCO); no congresso da International Corporate
Governance Network (ICGN), em Toronto e
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de empresas familiares na Colômbia, organizado pela Câmara de Comércio de Bogotá e
Confecamaras; e na conferência das Nações
Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento
(UNCTAD, em inglês), em Genebra, além das
atividades citadas abaixo.

Círculo de Companhias: O evento reuniu
grupo de organizações líderes na América
Latina em termos de práticas de Governança Corporativa, para discutir os benefícios da
boa Governança e compartilhar experiências.
Jornada Técnica

Comitê Diretivo: Realizada pela primeira vez
na América Latina, a reunião anual do Comitê Diretivo do Fórum Global de Governança
Corporativa (GCGF), cuja finalidade é decidir
sobre as futuras ações do Fórum, foi antecedida por dois dias de evento organizado
pelo IBGC. Coube ao Instituto proporcionar
a logística e os encontros com empresas nacionais, além de expor sobre sua própria estrutura e seus principais programas de desenvolvimento e de educação.
Institutos Latino-americanos de Governança: Tendo o Panamá como sede, a segunda
reunião contou com a presença de 11 países,
num total de 26 participantes. A discussão,
organizada pelo GCGF, girou em torno do
que os institutos precisam fazer para se aprimorar, ajudando a melhorar a Governança
em seus países. No segundo semestre e desta
vez no Rio de Janeiro, o GCGF promoveu o
terceiro encontro, a fim de fortalecer os laços
entre os institutos.
11ª Mesa-Redonda de Governança Corporativa para a América Latina: Organizado
pelo GCGF, pela International Finance Corporation (IFC) e pela Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE), o encontro promoveu a revisão das
recomendações de incentivo da Governança
Corporativa na América Latina pelos investidores institucionais e o desenvolvimento de
novo trabalho de análise nas ações possíveis
de serem adotadas pelas bolsas de valores,
também no incentivo às boas práticas. Foram
apresentados ainda levantamento feito em
20 nações sobre insider trading e abusos em
transações com partes relacionadas e pesquisa comparativa da efetividade dos conselhos
de administração em 7 países (Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México, Panamá e Peru).

Participantes da Jornada Técnica 2010

A viagem de estudos realizada pelo IBGC,
batizada por Jornada Técnica, teve como
destino Londres e Paris, entre os dias 27 de
abril e 5 de maio de 2010, quando os participantes tiveram a oportunidade de conhecer as instituições e práticas de Governança
Corporativa europeias, em contraste com as
norte-americanas. O programa incluiu a participação na Convenção Anual do Institute of
Directors (IoD) e palestras na London Stock
Exchange, na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)
e na Association of British Insurers (ABI),
especialmente planejadas para o grupo nos
demais dias. Permeados pelo tema crise, os
debates contemplaram também a avaliação e
remuneração dos administradores, gerenciamento de risco, comitê de auditoria, comply
or explain e a tendência da regulamentação
do mercado europeu. A coordenação da JT
esteve novamente a cargo das Comissões de
Capacitação e Internacional do IBGC. O resultado da JT foi apresentado em evento especial (leia mais na pág. 29).
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15 anos IBGC

Atuação em 2010
Internacionalização, Convergência de Práticas de Governança e Mudanças Regulatórias,
sob este guarda-chuva o IBGC caminhou em
2010. Tema pertinente às suas realizações e
reflexo do momento no País, quando as regulamentações brasileiras do mercado de capitais despontavam em meio à crise, o IBGC
completou 15 anos e vivenciou sua consolidação paralelamente ao avanço às novas searas.
Em 2010, foi escolhido pelo Fórum Global de
Governança Corporativa (GCGF, em inglês)
como Centro de Excelência em Governança
para a América Latina, Caribe e África Lusófona. Ano também em que estreou seu programa de capacitação fora do território nacional,
levou para Moçambique ensinamentos em
três grandes temas e recebeu a realidade local como aprendizado.
Nessa trajetória pela troca de conhecimento, o IBGC manteve parceria com o GIFE e,
juntos, construíram o curso para fundações
e institutos empresariais. Ação conjunta também manteve para os treinamentos de imprensa, internacional e MBAs, como com o
próprio GCGF, Fipecafi e PUC-RS. O IBGC
lançou ainda o curso a distância e direcionou
seu discurso à área de Saúde e aos novos
temas de Educação Continuada, ações que
contribuíram para o Instituto atingir a marca
de mais de 6 mil profissionais capacitados em
seus cursos.
Parte do processo de desenvolvimento e preparo dos profissionais, o Programa de Conselheiros Certificados IBGC, lançado no ano
anterior, inaugurou a Comunidade CCI, incentivando seus membros no contínuo aperfeiçoamento, seja por meio de cursos e palestras ou atividades extras.

“A Bolsa sempre teve o IBGC como aliado
e parceiro, sobretudo na criação do Novo
Mercado e dos Níveis Diferenciados de
Governança Corporativa, contribuindo de
maneira decisiva para mudar o cenário do
mercado brasileiro de capitais. O Código
de Melhores Práticas de Governança
Corporativa é referência para empresas que
buscam melhoria de gestão e aumento de
geração de valor. o IBGC é sinônimo de
excelência em sua área de atuação.”
Edemir Pinto
Diretor-presidente da BM&FBovespa

A disseminação do conhecimento em Governança envolve também as publicações. Neste
sentido, em 2010, o IBGC publicou dois novos cadernos sobre melhores práticas, um em
assembleias e outro em reunião de conselho.
Alinhados à recente instrução promulgada
pela Comissão de Valores Mobiliários, ambos
foram produzidos no âmbito de uma das comissões do Instituto. Num total de 30 grupos
de associados, 5 novas comissões afloraram
neste ano - Cooperativas, Estratégia, Saúde,
Investidores Institucionais e Secretaria de Governança -, além dos 4 comitês do Conselho,
sendo 2 também formados ao longo de 2010:
Pessoas e Editorial. Este último criado a partir da crescente demanda e consequente aumento das produções do IBGC, alinhadas por
nova e integrada identidade visual, anunciada
em Assembleia Geral Ordinária.
Outra conquista veio do Relatório Anual 2009,
premiado como o melhor na Categoria Organização não Empresarial na 12ª edição do
Prêmio Abrasca. Neste exercício, foi mantida
a estrutura anterior e ampliados os indicadores não financeiros.
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Destaques do ano
• IBGC é escolhido como Centro de Excelência em Governança para América Latina,
Caribe e África Lusófona, pelo
Fórum Global de Governança
Corporativa
• Relatório Anual de 2009 vence o 12º Prêmio Abrasca na
Categoria Organização não
		Empresarial
Internacional
• Realização do primeiro curso internacional (Moçambique)
• Recepção da primeira reunião de revisão
do treinamento de instrutores em Governança
• Promoção da Jornada Técnica para Londres e Paris
Conhecimento
• Publicação de dois novos Cadernos de
Governança Corporativa
• Lançamento de curso a distância
• Treinamento Imprensa
Institucional
• Criação da Comunidade de Conselheiros
Certificados IBGC - CCI
• Formação de cinco novas comissões
• Adoção e alinhamento de nova identidade visual
• Apresentação institucional para novos
associados

Programas de
Desenvolvimento
e Educação
Cursos
Formação e capacitação dos agentes da
Governança
Fórum privilegiado para o aprendizado e o
compartilhamento de experiências na busca
pelas melhores práticas de Governança Corporativa, os cursos do IBGC atraíram 1.713
alunos em 2010, somando mais de 6 mil participantes desde 1998 - ano de seu primeiro
curso de formação.
Juntas, as duas modalidades de cursos oferecidas - aberto e in company - apresentaram crescimento na oferta de programas em
39,5%, comparado a 2009. Em particular, destacam-se os cursos fechados (ou in company),
que, sozinhos, alcançaram aumento de 82%,
superando o marco atingido em 2007. Dos 21
cursos abertos de média duração realizados e
dos 12 de Educação Continuada (curta duração), 22 ocorreram em São Paulo, 3 nos Capítulos Rio e Sul, 2 nos Capítulos MG e Paraná
e 1 no Distrito Federal, em Brasília. Lançado
neste ano, o programa de ensino a distância
do IBGC formou profissionais de diferentes
regiões, localizados principalmente no Sudeste (23,2%) e Nordeste (11%). Dos 173 inscritos, 32% concluíram o curso em 2010.

15 anos IBGC
“Comemorar os 15 anos do IBGC é a oportunidade para reconhecermos os significativos
avanços alcançados pelo ambiente corporativo no País, como frutos dessa trajetória.
São inumeros os ganhos advindos da disseminação de boas práticas, resultando na
modernização da gestão, eficiência econômica e transparência, entre outros aspectos,
com benefícios para investidores, empresas e o mercado de modo geral.
Sempre acreditamos e apoiamos a missão do IBGC para consolidar a Governança
como instrumento de autorregulação e fortalecimento da
economia e das instituições brasileiras.”
Luís Carlos Afonso
Presidente da Petros
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Abrangência de temas
O IBGC oferece cursos abertos de média duração em Governança Corporativa, como os
de formação para conselheiros de administração (básico e avançado) e empresas familiares, cursos sobre as melhores práticas de Governança, conselho fiscal, vivência de papéis
no conselho de administração (Board Case)
e, mais recentemente, para a área de Saúde e
para fundações e institutos empresariais. Integram também o programa de capacitação
os cursos fechados, adequados às necessidades específicas de cada empresa interessada,
podendo ser realizados em todo o território

In Company
Abertos (média duração)

752

Educação
Continuada (curta duração)

2010

nacional, e os abertos de curta duração, nomeados Educação Continuada em Governança Corporativa, com sua diversidade de
temas, ampliados e revisados em 2010, além
do programa de formação a distância (veja
em Novidades).
Os cursos do Instituto, em quase sua totalidade, estão credenciados no programa de
Educação Continuada do Conselho Regional
de Contabilidade (CRC) e também conferem
créditos para o Programa de Certificação
para Conselheiros de Administração e Fiscais
do IBGC.
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Novidades
Depois do lançamento do guia para fundações e institutos em 2009, o Grupo de Institutos Fundações e Empresas - GIFE e o IBGC
mantiveram parceria na promoção e no desenvolvimento do curso Governança para
Fundações e Institutos Empresariais. Realizado no segundo semestre de 2010, o curso objetivou discutir a relação entre os institutos e
fundações e suas mantenedoras e apresentar
as melhores práticas de Governança Corporativa. A discussão das boas práticas foi também estendida para um novo ambiente, com
o lançamento, em agosto, da primeira edição
do curso Governança Corporativa em Saúde.
Por sua vez, o curso para Conselheiros de
Administração, ministrado pelo IBGC desde
1998, teve seu conteúdo programático rediscutido. Participaram do processo os instrutores do curso, o coordenador e subcoordenador da Comissão de Capacitação, bem
como a coordenação do Centro de Pesquisa
e Conhecimento e a Superintendência-Geral
do Instituto.
As edições dos cursos em Educação Continuada seguiram o mesmo caminho e receberam inovações. Foram lançados, em
São Paulo, os cursos Código de Conduta,
Estratégia e Governança: O Papel dos Administradores, Fusões e Aquisições sob a
perspectiva do Conselho de Administração
e, em Porto Alegre, Governança Corporativa: Implementação de Melhores Práticas nas
Empresas Familiares.
Para além de sua sede e as de seus Capítulos,
o IBGC levou a programação de seus cursos
para Brasília - Conselho Fiscal - e para Moçambique (leia mais nesta pág.). A disseminação das boas práticas de Governança a públicos de todo o território nacional foi reforçada
ainda pelo lançamento do curso a distância,
modalidade inaugurada com As Melhores Práticas de Governança Corporativa.
Treinamento Ampliado
Em 2010, o IBGC manteve o processo de expansão da disseminação da boa Governança
Corporativa e promoveu novas ações:

Treinamento Moçambique

Participantes moçambicanos durante curso de Governança

O IBGC realizou primeiro curso in company
fora do território brasileiro. Ao longo de 2010,
instrutores do Instituto se deslocaram a Moçambique para realizar programa de capacitação sob demanda do Instituto de Gestão de
Participações do Estado (IGEPE). Parceria selada no Congresso do IBGC de 2008 resultou
nos módulos Introdução à Governança, Gestão de Riscos e Curso Avançado em Governança para Conselheiros. Como complemento
e base para os módulos realizados no segundo semestre, foi promovido um levantamento
do mercado moçambicano, ação patrocinada
pelo Fórum Global de Governança Corporativa (GCGF) e realizada por dois especialistas
no tema.
Treinamento Imprensa
Parte de um projeto global, o treinamento
em Governança Corporativa para a imprensa, nomeado Media Training, também esteve
no Brasil. Em parceria com o GCGF/IFC e a
Thomson Reuters Foundation, o IBGC acomodou em sua sede, no final de janeiro, grupo de
dez jornalistas para participar do treinamento
de um dia. Estiveram presentes profissionais
das revistas América Economia e Capital Aberto, dos jornais Brasil Econômico e O Globo,
da Agência Leia e Cepea/Esalq e do Portal G1,
além de dois profissionais internos – assessoria de imprensa do IBGC e comunicação
do Instituto. O programa foi idealizado para
prover aos jornalistas mais conhecimento e
ferramentas na disseminação de informações
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relativas ao tema e contribuir para que seus
públicos de interesse estejam mais cientes
das ações de companhias com capacidade de
causar significativos impactos na sociedade.
Revisão do Training of Trainers

Phillip Armstrong e representantes de institutos de
Governança durante encontro de três dias

O IBGC recepcionou, no final de fevereiro,
a primeira reunião internacional de revisão
das técnicas e dos instrumentos disseminados
no Training of Trainers (ToT) – treinamentos direcionados a instrutores de Governança,
desenvolvido pelo GCGF. Organizado pelo
Fórum e denominado International Review,
o encontro reuniu participantes de países
em diferentes estágios de adoção das boas
práticas de Governança Corporativa. Estiveram presentes representantes de institutos de
Bangladeche, Egito, Eslovênia, Finlândia, Indonésia e Quênia, além de instrutores brasileiros já treinados pelo programa ToT e de
representantes do GCGF.
Programa educacional NACD
Em 2010, durante o curso Avançado para
Conselheiros, o IBGC promoveu um dia de
conteúdo desenvolvido especialmente pela
National Association of Corporate Directors
(NACD). Nomeado One Day Director Education Program, o programa foi preparado
a partir de tópicos ministrados nos diversos
cursos da NACD nos Estados Unidos, centrado no bom funcionamento do conselho,
incluindo discussão sobre responsabilidade
no ambiente globalizado, efetividade e avaliação de conselho.

MBA em Governança Corporativa
Por meio de duas parcerias, o IBGC promove curso de especialização em Governança
Corporativa. No Rio Grande do Sul, em abril,
a PUC e o Instituto promoveram palestra de
lançamento do Curso de Especialização em
Governança Corporativa e Gestão de Riscos. O curso tem carga horária total de 360
horas e conta com corpo docente interdisciplinar, porém não houve formação de turma em 2010. Por sua vez, em São Paulo, a
parceria ocorre com a Fundação Instituto de
Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras
(Fipecafi) desde 2009, tendo a formação da
primeira turma ocorrida no início de 2010. O
curso tem início em abril e agosto de cada
ano e duração de três semestres letivos. Ambas as parcerias sinalizam ser este mais um
meio para a disseminação da boa Governança Corporativa aos seus diferentes agentes.

Congresso
11º Congresso Internacional de
Governança Corporativa
Realizado nos dias 25 e 26 de outubro no Rio
de Janeiro e pela primeira vez fora da sede
do IBGC, o 11º Congresso Internacional de
Governança Corporativa trouxe ao debate o
tema Internacionalização, Convergência de
Práticas de Governança e Mudanças Regulatórias.
O Instituto, que em 2010 completou 15 anos
de fundação, adotou em seu principal evento
anual a denominação Internacional, além de

Participantes durante sessão do 11º Congresso do IBGC
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realizá-lo pela primeira vez fora da capital
paulista, refletindo também a sua abrangência nacional.
Esta edição, com suas tradicionais sessões,
somadas às quatro simultâneas, buscou aprofundar a discussão sobre as tendências em
Governança Corporativa em meio aos efeitos
da crise e às necessidades advindas do processo de amadurecimento do mercado.
O Congresso contou com 430 participantes e
43 palestrantes, todos centrados no debate e
análise das mudanças normativas no Brasil e
na tendência de convergência às práticas internacionais assim como nos modelos internacionais atualmente em vigência atrelados às recentes alterações nas práticas de Governança.
Os congressistas acompanharam ainda avaliações sobre as peculiaridades e similaridades
das práticas de Governança entre os países
integrantes do BRICs, evidenciando aprendizados e parâmetros de atuação à realidade nacional. Governança Corporativa em Empresas de
Controle Familiar foi o tópico do último painel,
anunciando a agenda temática de 2011.
Seminários pré-congresso - A exemplo
do Congresso anterior, no primeiro dia do
evento, foram realizados quatro seminários. Em Governança em cooperativas foram discutas formas de minimizar os conflitos do proprietário-gestor e debatidas as
melhores práticas adaptadas às necessidades das cooperativas.
Em Conselheiro independente de empresas familiares, com o apoio de estudos de
casos reais, tratou-se da evolução do conselho de administração nas empresas familiares, seus desafios e como a família pode
lidar com conselheiros externos. As melhores práticas a serem adotadas quando
o estado é o principal acionista foi o tema
central de Governança Corporativa em
empresas estatais. No seminário Casos de
Governança Corporativa foram discutidos
casos de governança com foco na relação
entre sócios, conselho de administração e
conflito de interesses.

Certificação
No início de 2010, o Programa de Certificação
para Conselheiros de Administração e Fiscais
do IBGC completou um ano de lançamento.
Ao longo do exercício, além das inscrições
para a modalidade por experiência para ambas as funções, a Certificação contemplou a
realização de quatro exames, sendo dois para
conselheiros de administração e dois para fiscais. As provas foram oferecida em todas as
capitais brasileiras simultaneamente. O Programa atingiu, em dezembro, marco de 472
conselheiros de administração e 124 fiscais
certificados, um crescimento de 143,2% e
439%, respectivamente.
Parte do projeto inicial na consolidação do projeto, a Comissão de Certificação do IBGC promoveu o lançamento da Comunidade de Conselheiros Certificados - CCI, anunciada durante
o primeiro encontro destinado especialmente
aos conselheiros certificados pelo Instituto.
Sob o tema O Investimento do futuro - Infraestrutura - Como preparar as empresas para
abrir o capital, o evento de março contou com
palestra do então presidente da Previ, Sérgio
Rosa. Realizado dois meses depois, o segundo
encontro teve a apresentação da presidenta
da CVM, Maria Helena Santana, sobre o Formulário de Referência. Em julho, foi a vez do
presidente da CPFL, Wilson Ferreira Júnior, falar sobre Transparência, equidade e economia
de baixo carbono. No segundo semestre, os
conselheiros certificados acompanharam palestra do diretor da CVM, Alexandro Broedel,
sobre Contabilidade e gerenciamento de resultados. Para fechar o calendário de encontros
da Comunidade CCI, o IBGC convidou o economista-chefe do Departamento de Pesquisas
e Estudos Econômicos do Banco Bradesco,
Octávio de Barros, para expor e discutir as
perspectivas da economia real pós-eleições os
principais desafios das organizações.
Com o advento da Comunidade CCI, os certificados passaram a desfrutar os boletins especiais, contendo agenda de cursos e atividades
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a fim de estimular o contínuo aperfeiçoamento de seus integrantes - requisito necessário
para continuar a integrar o grupo. O controle
passou a ser feito de modo eletrônico pelos
próprios certificados, com o advento da ferramenta online de créditos.

Banco de Conselheiros
Em paralelo à evolução do Programa de Certificação, caminhou o Banco de Conselheiros
do IBGC, completando um ano de sua reformulação e anúncio ao mercado. Em 2010, a
única ferramenta brasileira de pesquisa e de
consulta de conselheiros reuniu 520 profissionais cadastrados.
O Banco de Conselheiros apresenta 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 partir de campos e critérios de
busca, as organizações podem selecionar por
formação acadêmica e tipo de organização,
setores de atividades, atuação em conselhos
ou comitês, fluência em idiomas e situações
mais vivenciadas.

nizações. Palestraram o vice-presidente da
Booz&Co, Paolo Pigorini, e a superintendente-geral do IBGC, Heloisa Bedicks.
Março
Cenário econômico e político
O cenário econômico do Brasil no contexto
mundial foi retratado pelo diretor de Pesquisa e Projetos de Negócios da BM&FBovespa,
Bernard Appy. O economista com atuação
na área pública falou da perspectiva de
crescimento para os países em desenvolvimento, contrapôs a experiência nacional à
norte-americana e grega, além de apontar
três agendas para o Brasil: competitividade,
gestão da política fiscal e ampliação da poupança doméstica.
Governança Corporativa:
Diferenças e Similaridades entre
os setores público e privado

Palestras
Pedro Parente em palestra de março

Fevereiro
Panorama da Governança
Corporativa no Brasil
O IBGC e a Booz&Company apresentaram
ao mercado pesquisa sobre o Panorama da
Governança Corporativa no Brasil. O estudo
objetivou analisar a evolução do tema no País
nos últimos anos, de 2003 até 2009, período que vai do florescimento do mercado à
crise em 2008. Foi evidenciada a percepção
nas empresas brasileiras de que os principais
benefícios da Governança estão associados
à transparência, imagem e gestão das orga-

Para falar sobre o tema foi convidado executivo com 32 anos de experiência na esfera pública e 7 no setor privado. Também
presidente da Bunge Brasil, Pedro Parente
refletiu sobre as divergências e similaridades
entre os setores. Pontuou que ambos precisam maximizar a relação custo/benefício, o
que no setor público significa dar o melhor
pelo que é arrecadado do contribuinte. As
diferenças centraram-se nos tópicos planejamento, responsabilidades, apetite a risco,
processos e resultados. Parente citou ainda
exemplos do Japão e Coreia.
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Abril
Brain – Brasil Investimentos & Negócios
– Nova Entidade do Mercado
O diretor-geral da Brain, Paulo Oliveira,
apresentou a associação de mercado criada por três instituições-chave dos mercados
financeiro e de capitais, pensando no País
como polo internacional de investimentos
e negócios da América Latina: Associação
Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), BM&F
Bovespa e Federação Brasileira de Bancos
(Febraban). Oliveira apresentou também a
estrutura de Governança da Brain, formas
de associação e as próximas ações.
Maio
Relatório de melhores práticas de
Governança Corporativa
Pesquisa publicada em janeiro de 2010 pela
PwC com empresas do Reino Unido e as
novas diretrizes do código britânico de boas
práticas, nomeado Combined Code - The
UK Corporate Governance Code, foram
foco da palestra proferida pelo sócio-líder
do grupo de Global Capital Markets da PwC
no Brasil e na América do Sul, Ivan Clark.
O palestrante também informou sobre as
novas regras para as empresas listadas na
London Stock Exchange (LSE).

Junho
Comitê de Auditoria e Conselho Fiscal
Para discutir a melhor forma de controle interno - Comitê de Auditoria, Conselho Fiscal
ou sua versão “turbinada”, se excludentes
ou complementares e qual a função de cada
um, o IBGC convidou debatedores com
experiências diversificadas. Participaram o
coordenador do Comitê de Auditoria e do
Conselho Fiscal “turbinado” da AmBev, também membro do Comitê de Auditoria da Gol
Linhas Aéreas e presidente do Conselho de
Administração, Álvaro de Souza, e o membro do Comitê de Auditoria da Natura e do
Magazine Luiza, Taiki Hirashima, também
membro do Conselho Fiscal da Embraer.
Julho
Principais mudanças nas regras
do Novo Mercado
A diretora de Relações com Empresas da
BM&FBovespa, Cristiana Pereira, esclareceu
o andamento do processo de revisão das
regras dos Níveis Diferenciados de Governança Corporativa – Novo Mercado e Níveis
1 e 2, então na fase final de votação, e apresentou as principais propostas de mudanças. Pereira atribuiu a motivação para essa
revisão a três fatores: a existência hoje de
empresas com controle pulverizado; questionamentos sobre a eficácia das estruturas
de Governança com a crise de 2008; e evolução da legislação nacional.

“Há múltiplos jeitos de fazer
sustentabilidade. A empresa
que não entra por acreditar na
importância, no mínimo, entra
pela eficiência que pode baixar
custos de operação.”
Maria Luiza Paiva
Diretora-executiva de Desenvolvimento
Sustentável do Grupo Santander Brasil
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Setembro
Código de Autorregulação e de Boas
Práticas para Companhias Abertas
Na etapa final da edição de seu Código de
Autorregulação e de Boas Práticas para Companhias Abertas, a Associação Brasileira de
Companhias Abertas (Abrasca) participou de
palestra do IBGC com o objetivo de destacar
seus principais tópicos e os próximos passos.
Representaram a Abrasca no evento quatro
de seus administradores: o presidente, Antônio Castro, o vice-presidente, Luiz Spinola, o
diretor e redator do Código, Henrique Lang,
e o superintendente-geral, Eduardo Lucano.
Dezembro
GC na Europa e no Brasil:
Semelhanças e Diferenças
Realizado em parceria com a Women Corporate Directors, o último evento do ano analisou os modelos de Governança Corporativa
aplicados no Brasil e na Europa, em especial
em Portugal. Para expor os contrapontos e
semelhanças, participaram o presidente do
Instituto Português de Corporate Governance, Pedro Rebelo de Sousa, e o presidente do
Conselho de Administração do IBGC, Gilberto Mifano. A cofundadora do IBGC, Sandra
Guerra, atuou como moderadora. A realidade
nacional foi apresentada a partir da pesquisa Panorama da Governança Corporativa no
Brasil, enquanto para a de Portugal foram detalhados os modelos alemão, inglês e francês,
sendo o lusitano resultado da união dos três.

Fóruns de Debates
Março
Dilemas de um conselheiro
O primeiro fórum de debates de 2010 expôs
a preocupação e dilemas vivenciados por
profissionais que assumem a função de conselheiro de administração. O ex-presidente
do Conselho do IBGC, Paulo Diederichsen
Villares, compartilhou sua experiência de ter
integrado 38 conselhos e, por sua vez, o advogado José Luís de Salles Freire, que, além
de sua atuação na área Jurídica, exerceu o

cargo de conselheiro na então Bovespa, evidenciou os deveres e as responsabilidades
legais. O coordenador dos fóruns de debate,
Paulo Conte Vasconcellos, realizou a mediação deste evento e dos seguintes.
Junho
O papel fiscalizador do conselheiro
Evento debateu as atribuições do Conselho
de Administração, em especial a de fiscalização ser ou não uma de suas competências, além de apresentar medidas e cuidados
a serem adotados por conselheiros. Participaram o membro dos conselhos consultivos
da NAT/SECOVI e da Drogacenter e diretor-executivo da Quadrivium Corporate Consulting, Emilio Carazzai, e o sócio da KPMG,
responsável no Brasil pela Risk Advisory
Services, Sidney Ito.
Agosto
Controle Definido versus Capital
Pulverizado: vantagens e desvantagens
O conselheiro de administração da Schincariol e de outras empresas de capital aberto e
de controle familiar, Fernando Mitri, e o presidente da Bahema Participações, Guilherme
Affonso Ferreira, discutiram os benefícios e
as desvantagens de cada estrutura societária,
centrando o debate na relação entre conselho de administração, gestão e acionistas.
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Setembro
Sustentabilidade nas empresas e o papel
das fundações e institutos empresariais

Maria Luiza Paiva em Fórum de Debates no IBGC

Último fórum de debates de 2010 retomou a
discussão da sustentabilidade, porém, desta
vez, direcionada à experiência das empresas
e ao papel das fundações e institutos empresariais no processo de implantação e disseminação do tema pela organização. E, para traçar
os caminhos da sustentabilidade, o IBGC convidou a diretora da área na Camargo Correa,
Carla Duprat, e a diretora-executiva de Desenvolvimento Sustentável do Grupo Santander
Brasil, Maria Luiza Paiva.

Fóruns Acadêmicos
Abril
Os papéis do CA em empresas
listadas no Brasil
Com base na dissertação de seu mestrado, a cofundadora do IBGC Sandra Guerra descreveu os
resultados da pesquisa realizada no período de
setembro a dezembro de 2008 entre as empresas
listadas na BM&FBovespa. Dentre os objetivos
do estudo, segundo a autora, está a investigação
dos papéis dos conselhos de administração, relacionando-os à estrutura e tipo de propriedade,
tamanho, idade da empresa e determinantes da
qualidade de Governança no nível do conselho.
Coube ao coordenador dos fóruns acadêmicos,
Edy Kogut, a mediação deste evento e dos realizados nos meses posteriores.

Julho
Governança de Fundações e Institutos
Empresariais: um estudo exploratório
O autor Sérgio Mindlin apresentou as etapas
e os resultados do estudo sobre a Governança de fundações e institutos criados por
empresas no Brasil para a realização de Investimento Social Privado (ISP). O objetivo
do estudo foi “identificar se as estruturas e
procedimentos de Governança foram adotados por uma amostra intencional de fundações empresariais brasileiras” e como os
conselhos dessas organizações operam ou
não como mecanismos de Governança.
Setembro
Política Antitruste e Governança
Corporativa no Brasil: os programas
de compliance antitruste como
boas práticas de Governança
O economista Germano Mendes de Paula expôs aos participantes do Fórum Acadêmico
o conteúdo de estudo realizado em parceira com o advogado Enrico Spini Romanielo.
Segundo seus autores, primeiro no Brasil a
abordar os dois temas de forma interligada política antitruste e Governança Corporativa,
o artigo conceitua e apresenta casos práticos, além de comparar a situação nacional
à norte-americana e à europeia e observar a
evolução da política antitruste no País.
Novembro
Sustentabilidade e Empresas:
Uma reflexão crítica
O conselheiro de Administração do IBGC,
Carlos Eduardo Lessa Brandão, apresentou
sua tese de doutorado trazendo uma reflexão
crítica sobre o modelo das sociedades anônimas, que buscam a maximização do retorno
dos acionistas. Esta abordagem implica que
os “retornos” para os demais stakeholders
sejam considerados como custos a serem minimizados, gerando externalidades negativas
para a sociedade e o meio ambiente.
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Eventos Especiais
Junho
Depoimentos da 2ª Jornada Técnica
Em 2010, o IBGC realizou nova viagem de estudos, desta vez com destino para Londres e
Paris. E, como forma de compartilhar o conteúdo debatido durante a Jornada Técnica, no
mês seguinte, o Instituto realizou evento especial sobre os principais ensinamentos e lições
aprendidas. Participaram do encontro como
palestrantes os jornadeiros Artur Neves, Carlos
Eduardo Lessa Brandão, Domingos Laudísio,
Gustavo Grebler, Heloisa Bedicks, Leonardo
Viegas, Roberta Prado e Sandra Guerra.
Agosto
Vencedores do Prêmio IBGC Itaú 2009 Categoria Academia
Para a versão especial do Fórum Acadêmico, o IBGC convidou os autores dos três trabalhos acadêmicos contemplados na edição
de 2009 do Prêmio IBGC Itaú Academia e
Imprensa. Participaram Lucas Ayres Barros,
Sabrina Ozawa Gioieli e Wesley Mendes da
Silva, que apresentaram os conteúdos e caminhos trilhados na elaboração de seus respectivos trabalhos, recebendo comentários e
perguntas do público participante. Os temas
discutidos foram: equity kicking no Brasil;
board interlocking e redes sociais; e manipulação de relatórios financeiros em período
pré-IPO. O grupo vencedor na categoria teve
seu trabalho também publicado no Academia
em Foco – seção do IBGC em Foco dedicada
à investigação científica.
Agosto
Governança, Gestão de Riscos e
Gestão de Ativos e de Passivos
em Instituições Financeiras
Em parceria com Ordem dos Economistas do
Brasil, o IBGC convidou o professor de Finanças William Charles Handorf, atual diretor
do Federal Home Loan Bank of Atlanta, para
falar sobre o tema. Foram tratados a importância da Governança Corporativa, o dever
de o conselho de administração ser capaz de
avaliar e analisar os riscos, a diferença entre

os balanços de empresas e de instituições
financeiras, além de comparar suas realidades. O palestrante, entre outros assuntos,
abordou ainda pontos da crise de 2008, preocupações na criação de valor e o processo
de gestão de ativos e passivos.

Seminário
Setembro
Relatórios Corporativos:
Tendências Internacionais
Os caminhos e adequações trilhados pelas
organizações na convergência de relatórios
financeiros e não financeiros foram traçados
por representantes da academia, do mercado e de ONG internacional. Participaram do
seminário Gláucia Térreo (Global Reporting
Initiative - GRI), José Roberto Kassai (Núcleo de Estudos de Contabilidade e Meio
Ambiente - NECMA/USP), Ricardo Zibas
(KPMG) e Sonia Favaretto (BM&FBovespa),
com moderação de Carlos Eduardo Lessa Brandão (IBGC). Foram expostos ainda
as conclusões extraídas de evento sobre a
sustentabilidade nas bolsas de valores na
China e o resultado da pesquisa com o retrato do que existe hoje em termos de matriz
regulatória para relatórios não financeiros,
além citar iniciativas recentes e questões de
aplicação prática.

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
Em cerimônia especial realizada em novembro, o IBGC anunciou as vencedoras da sexta edição do Prêmio de Governança Corpo-
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rativa. A premiação contemplou, neste ano,
organizações nas categorias Empresas Listadas, Inovação e Evolução.
Vencedor em 2007 da categoria Empresas
Não-Listadas, nesta edição, o Grupo Fleury
conquistou a premiação de Empresas Listadas. Dentre as ações, destacaram-se as
regras rígidas para transações com partes
relacionadas e sistema de avaliação dos executivos e colaboradores de todos os níveis,
além de plano de remuneração variável e
em ações, alinhando interesses, com foco
em longo prazo.
Coube à SulAmérica a premiação na categoria Inovação, conquistada pela criação
e implantação do programa “Conselho NA
SulAmérica”. A ação promove a introdução
e a integração dos novos conselheiros com
a companhia, incentivando-os a vivenciar o
cotidiano da organização.

Vencedores do Prêmio IBGC de Governança

divulgação da remuneração em blocos separados, mesmo antes da exigência regulatória,
e a busca por facilitar a participação de acionistas nas assembleias.
Em 2010, apenas a categoria Empresas
Não Listadas não teve vencedor. O motivo
deveu-se às inscritas não atingirem alguns
pontos fundamentais preconizados pelo
Código do IBGC.

E, por apresentar uma evolução gradativa e
constante de suas práticas, desde o início do
prêmio, a Eternit foi a vencedora na categoria Evolução deste ano. Destacaram-se a

Vencedoras
2005

2006

2007

2008

2009

2010

Empresas
listadas

CCR e
Sabesp

Energias do
Brasil

Bematech

Bematech

Lojas
Renner

Grupo Fleury

Empresas
não listadas

Microsiga

RBS

Fleury
Medicina
eSaúde

Alesat
Combustíves

Algar

Inovação

Lojas
Renner

Evolução

Categoria funcional

Aracruz e Lojas
Renner
Indústrias
Romi

Quantidade de
funcionários

Iochpe
Maxion

Ultrapar e
Usiminas

SulAmérica

Natura e
Odontoprev

Eternit

Carga horária
estudos
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Prêmio IBGC Itaú - Academia e Imprensa
Com o objetivo de promover as melhores
práticas de Governança Corporativa em
seus nichos de atuação, o Prêmio IBGC
Itaú - Academia e Imprensa foi marcado por
novo aumento nas inscrições de trabalhos
em ambas as categorias. Ante os 44 artigos
acadêmicos e 55 trabalhos jornalísticos inscritos em 2009, neste ano, o Prêmio alcançou 77 e 62 inscrições, um aumento de 75%
e 12,7% respectivamente.
Os vencedores desta segunda edição no
novo formato foram anunciados durante o
jantar do 11º Congresso Internacional de
Governança Corporativa do IBGC. Ao primeiro colocado de cada categoria foi reservada participação na viagem de estudos
organizada pelo Instituto, nomeada Jornada
Técnica, e a todos os vencedores, premiação
em dinheiro e computadores.

2º colocado: Contribuição ao Estudo da
Prática de Income Smoothing - Uma comparação entre as companhias do segmento
tradicional da Bovespa e do Novo Mercado,
de Marina Souza Lúcio Oliveira e Wagner
Moura Lamounier.
3º colocado: O Peso da Família nos
Conselhos de Administração - Impacto sobre
o valor das companhias que abriram capital entre 2004 e 2007, de Rafael Liza Santos,
Alexandre Di Miceli da Silveira e Vinicius
Nascimento Ramos.
Imprensa
A categoria Imprensa manteve seu objetivo de
incentivar os profissionais da área a publicar
reportagens resultantes de pesquisa e de análises em Governança Corporativa, destacando
as melhores práticas e iniciativas empresariais
como referência para o mercado.

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 11º Congresso do IBGC.
Academia
Com o compromisso de estimular a perspectiva científica na investigação da Governança
Corporativa no Brasil, a categoria Academia
contemplou três trabalhos:
1º colocado: Legitimidade, Governança Corporativa e Desempenho - Análise das empresas da Bolsa de Valores de São Paulo, de
Luciano Rossoni.

Vencedores do Prêmio IBGC Itaú - Academia

Vencedores do Prêmio IBGC Itaú - Imprensa

Nesta edição, Yuki Yokoi foi a ganhadora
com a reportagem “Droga de Pílula”, publicada pela revista Capital Aberto. A segunda
colocação ficou com a matéria “Bons Conselhos”, de Gumae Carvalho, para a Revista Melhor - Gestão de Pessoas. Já Alexandre Teixeira, da revista Época Negócios,
conquistou o terceiro lugar, com a matéria
“Conselheiros na Berlinda”.
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Publicações
Julho
Caderno de Boas
Práticas para
Assembleias de Acionistas
O oitavo volume da série Cadernos de
Governança Corporativa tem por objetivo
construir um documento de referência para
a criação de uma cultura assemblear no
Brasil. Elaborado pela Comissão de Melhores Práticas em Reuniões e Assembleias do
IBGC, o documento traz recomendações de
boas práticas, abordando as etapas “antes”,
“durante” e “depois”. Em seu período de
audiência pública, compreendido de janeiro a fevereiro de 2010, o Caderno recebeu
contribuições que culminaram no aperfeiçoamento do documento original. Lançado
em evento especial, o documento foi apresentado pela integrante da Comissão, Marta
Viegas, e contou com a participação do coordenador José Luiz Bichuetti.
Caderno de Boas Práticas para
Reuniões do Conselho de
Administração
Elaborado também pela Comissão de Melhores Práticas em
Reuniões e Assembleias do
IBGC, o nono Caderno de
Governança trata da questão
das reuniões do Conselho
de Administração sob três
aspectos: “antes” (convocação,
disponibilização de informações e documentos, pauta, agenda anual, etc.), “durante”
(temas de discussão obrigatória, formas de
abordagem, condução da reunião, dos debates, das votações, dos conflitos de interesse) e “depois” (divulgação, monitoramento
e implementação de todas as decisões e recomendações aprovadas em cada reunião).
Igualmente ao caderno anterior, este volume
recebeu significativas contribuições durante
o período de audiência pública, trazendo
mudanças ao original. Lançado em evento
especial, o nono Caderno teve sua apresentação realizada pela integrante da Comissão,
Fernanda Nardy, e contou com a participação do coordenador José Luiz Bichuetti.

Outubro
Internacionalização
e Convergência
da Governança
Corporativa
Com 19 artigos desenvolvidos por especialistas no assunto,
o livro Governança
Corporativa – Internacionalização
e Convergência busca discutir os novos rumos das práticas de Governança. A publicação, lançada durante o 11º Congresso, explora as expectativas do mercado no que se
refere a uma ampla revisão na regulamentação dos mercados financeiros e de capitais
em todo o mundo. A partir de diferentes
perspectivas, o livro revela as dificuldades
enfrentadas nesse movimento pela internacionalização e convergência das práticas de
Governança. A publicação recebeu coordenação dos professores doutores Joaquim
Rubens Fontes Filho e Ricardo P. Câmara
Leal e contou com trabalho de autores brasileiros e estrangeiros.

Pesquisas
Remuneração dos
Administradores
A pesquisa, baseada em
dados públicos, concluída no final 2010 e lançada em fevereiro do
ano seguinte, apresenta
dados sobre a remuneração praticada pelas
empresas de capital
aberto listadas no Brasil para conselheiros de administração, diretores estatutários e conselheiros fiscais. A pesquisa busca
ainda observar como a remuneração tem sido
usada para alinhar o interesse de seus administradores, seja com os incentivos em curto
prazo, como bônus e participação nos lucros,
seja com os em longo prazo, como ações e
opções em ações. Elaborada pelo Centro de
Pesquisa e Conhecimento (CPC) do IBGC, a
revisão metodológica e de formato ficou a cargo do professor da FGV/RJ Joaquim Rubens,
enquanto a apresentação dos resultados em
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evento de lançamento coube à coordenadora
do CPC, Adriane de Almeida. Debateram a publicação e o tema Remuneração Edison Garcia
(Amec), Felipe Rebelli (Towers Watson) e Marcos Chouin Varejão (Ibef/Nacional e Ibef/RJ).
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 o comporão.
Índice de Sustentabilidade Empresarial da
BM&FBovespa
O IBGC participou da análise e revisão do questionário de Governança Corporativa do ISE/
BM&FBovespa e de duas audiências públicas
com representantes das empresas, além do processo de auditoria dos documentos comprobatórios encaminhados pelas empresas. O Instituto
também integra o Conselho Consultivo do ISE.
O Centro de Pesquisa e Conhecimento do IBGC
esteve envolvido ainda com a análise do Código
de Autorregulação da Abrasca, no período de
audiência pública, e o desenvolvimento do White Paper sobre conselho de administração para
Mesa-Redonda de Governança para a América
Latina (leia mais sobre o evento em 17). A contribuição do Instituto deu-se por meio da coleta
de dados nacionais sobre o funcionamento dos
conselhos, práticas recomendadas, exigências
legais pertinentes ao tema e da revisão do documento final.

Biblioteca
Em 2010, a Biblioteca João Bosco Lodi contabilizou novo aumentou em seu acervo: 18,2%, evoluindo de 3.322 títulos cadastrados para 3.925.
São: 527 títulos de livros, 351 folhetos, 55 periódicos (revistas), 411 artigos de periódicos, 204
capítulos de livros, 7 separatas, 67 monografias,
17 dissertações e 9 teses, 1.706 clippings e 571
arquivos digitais. Todo o acervo é tratado segundo padrões técnicos internacionais.

Qualidade
O Programa de Desenvolvimento e Educação do
IBGC construído e multifacetado em atividades
como cursos, publicações, pesquisas, palestras,
fóruns acadêmicos e de debate, Congresso e
Programa de Certificação, caracteriza-se como
seu principal valor oferecido aos associados e
ao mercado. Sob este prisma, o Instituto entende
como de vital importância assegurar-se da qualidade das atividades e do conteúdo disponibilizados, convergindo o processo inicial de criação
e desenvolvimento com a ação final, a praticada. Um exemplo desta iniciativa é o cuidado
exercido para que não haja divergência entre o
conteúdo disposto no material de marketing dos
cursos e o efetivamente ministrado em aula. Este
processo tem-se demonstrado assertivo, não tendo sido registrados casos de não conformidade
entre as ações.
Outra forma de acompanhar e direcionar algumas das atividades do IBGC é a busca por conhecer a satisfação de seu público de interesse.
No caso dos cursos, ao final de cada módulo,
é aplicada avaliação de instrutores, conteúdo e
infraestrutura do local. Compilado, o material é
avaliado pelo Centro de Pesquisa e Conhecimento do Instituto e eventuais sugestões são analisadas e incorporadas às edições seguintes, se pertinentes. Quanto às atividades gerais oferecidas,
há a adoção de pesquisas de satisfação junto aos
associados. A primeira ocorreu em 2005 e depois
em 2009. O objetivo é torná-las bianuais.
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Relatório Financeiro
Demonstrações Financeiras.

Receitas Brutas

As demonstrações financeiras do exercício
findo em 31 de Dezembro de 2010
apresentam as seguintes variações em relação ao exercício anterior:

9.000.000

8.157.069
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• Aumento de 36,9% no Ativo Total.
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• Aumento de 45,9% nas Disponibilidades.
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• Aumento de 18,9% das Receitas Brutas.
• Aumento de 14,1% das Despesas Totais.
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450,000
400,000

Ativo Total

340,578

300,000

3.500.000

3.026.162

3.000.000

285,208

387,672

350,000
338,084

250,000
200,000
150,000

2.500.000

2.209.999

2.000.000

2.041.966

1.000.000

0

2005

2006

2007

2008

2009

2.577.022

2.500.000
2.000.000
1.765.902
1.500.000

512
2006

2007

2008

2009

2010

No ano de 2010 houve um aumento do
superávit em decorrência, principalmente,
do acréscimo no número de sócios e do
crescimento das receitas com cursos (30%),
Congresso (40%) e Certificação e Banco de
Conselheiros (47%).
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Especificamente nos cursos in company,
houve um aumento expressivo no número
de horas/aula, tendo superado em 227% a
premissa do orçamento.
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Relatório dos auditores independentes
sobre as demonstrações financeiras
Aos associados, conselheiros e administradores do
Instituto Brasileiro de Governança Corporativa
São Paulo - SP
Examinamos as demonstrações financeiras do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2010 e as respectivas demonstrações do superávit, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo
das principais práticas contábeis e das demais notas explicativas.
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
A Administração do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa é responsável pela elaboração e a adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil
e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações
financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
RESPONSABILIDADE DOS AUDITORES INDEPENDENTES
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com
o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos
valores e divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados dependem
do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os
controles internos relevantes para sua operação e a adequada apresentação das demonstrações financeiras do
Instituto Brasileiro de Governança Corporativa para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos
do Instituto. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas financeiras utilizadas e
a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela Administração, bem como a avaliação da apresentação
das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
OPINIÃO
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa em
31 de dezembro de 2010, o desempenho de suas operações e os fluxos de caixa para o exercício findo naquela
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
São Paulo, 15 de março de 2011
Henrique Herbel 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
2010 e 2009 (valores expressos em reais)
Ativo

2010

2009

Circulante
Disponibilidades (Nota 4)

2.577.022

1.765.902

Contas a receber (Nota 5)

233.718

209.658

15.572

12.421

2.826.312

1.987.981

Outras contas a receber
Total do ativo circulante
Não circulante
Realizável em longo prazo
Créditos e valores

-

3.300

Adiantamentos diversos

2.196

-

2.196

3.300

181.858

196.138

15.795

22.580

197.653

218.718

199.849

222.018

Total do ativo

3.026.161

2.209.999

Passivo

2010

Imobilizado (Nota 6)
Intangível (Nota 7)

Total do ativo não circulante

2009

Circulante
Contas a pagar

357.395

117.089

Obrigações sociais

150.922

37.321

31.058

13.693

Provisão de férias e bônus (Nota 9)

523.156

475.141

Receita diferida (Nota 10)

219.426

193.860

1.281.957

837.104

Patrimônio Social (Nota 12)

1.744.204

1.372.895

Total do passivo

3.026.161

2.209.999

Obrigações tributárias

Total do 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 2010 e 2009 (valores expressos em reais)
2010

2009

Receitas com anuidades

1.527.423

1.407.144

Receitas com congressos

1.126.391

804.914

Receitas com cursos

4.454.880

3.427.663

151.238

100.652

34.750

213.753

Receitas com premios

107.997

117.000

Receitas com publicações

239.493

441.376

Receitas com Certificação e
banco de conselheiros

514.788

349.712

Deduções

(111.629)

(89.710)

Receita Operacional Líquida

8.045.331

6.772.504

Custos com sócios

(108.490)

(122.732)

Custos com congressos

(759.172)

(751.702)

(1.660.678)

(1.310.083)

(186.480)

(153.007)

Custos com centro de pesquisas

(26.751)

(97.278)

Custos com certificação/ bco. conselheiros

(95.771)

(310.656)

Custos com premios

(63.186)

(75.349)

Custos com publicações

(164.170)

(171.164)

Custos com eventos diversos

(226.581)

(60.631)

(3.291.279)

(3.052.603)

4.754.052

3.719.901

Despesas Operacionais
Administrativas

(1.227.365)

(853.299)

Despesas com pessoal

(3.042.648)

(2.615.797)

Aluguel e condomínio

(357.772)

(342.698)

(4.627.785)

(3.811.794)

Receita das Atividades (Nota 13)

Receitas com palestras
Receitas com eventos diversos

Custos

Custos com cursos
Custos com palestras

Superávit Bruto

Superávit Operacional antes dos efeitos Financeiros
126.267

(91.893)

Despesas Financeiras

(30.324)

(61.204)

Receitas Financeiras

189.265

153.609

158.941

92.405

285.208

512

Superávit Operacional

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Demonstração das mutações do patrimônio líquido
paro os exercícios findos em 31 de dezembro
de 2010 e 2009 (valores expressos em reais)

Saldos em 31/12/2008
Superávit do exercício

Patrimônio
social

Superávits
acumulados

Total

1.372.383

-

1.372.383

-

Incorporação pelo patrimônio social
Saldos em 31/12/2009
Superávit do exercício
Incorporação pelo patrimônio social
Saldos em 31/12/2010

512
512

1.372.895
285.208
1.658.103

(512)
285.208

512
1.372.895
285.208

(285.208)

-

-

1.658.103

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

15 anos IBGC

“The Global Corporate Governance Forum is very proud to be associated with
the IBGC. The IBGC is without question one of the premier director training and
corporate governance advocacy organizations globally and the significant advances
in corporate governance in Brazil are in no small part testimony to the enormous
contribution of the IBGC. The IBGC is seen by many similar organizations around
the world as the aspirational benchmark led by its strong ethical credentials and
high quality of its training programmes and best practice publications. The IBGC
has demonstrated what can be accomplished in leading national corporate
governance reform programmes and in setting the national priorities for enhanced
boardroom and director practices informed by internationally recognized standards.
Our congratulations to the IBGC on reaching another important milestone.”
Philip Armstrong
Head, Global Corporate Governance Forum
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Demonstração de fluxo de caixa para os exercícios
findos em 31 de dezembro de 2010 e 2009
(valores expressos em reais)

Fluxo de caixa proveniente
das operações

2010

2009

Recebimentos de:
Cursos realizados

4.452.912

3.417.517

Congresso anual

1.251.183

768.729

Sócios - taxa de inscrição e anuidade

1.569.438

1.343.139

21.650

685.688

Eventos mensais

503.834

256.925

Certificação e banco de conselheiros

485.071

339.429

Juros de aplicações financeiras

189.265

153.609

(3.057.026)

(2.489.032)

(498.884)

(335.357)

(3.904.024)

(3.728.176)

(141.953)

(150.914)

871.466

261.557

Aquisição de bens do ativo fixo

(60.347)

(26.743)

Caixa Líquido utilizado nas
atividades de investimento

(60.347)

(26.743)

Aumento líquido de caixa e
equivalente de caixa

811.120

234.814

Caixa e equivalente de caixa no
início do exercício

1.765.902

1.531.088

Caixa e equivalente de caixa no
final do exercício

2.577.022

1.765.902

811.120

234.814

Patrocínios

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

Fluxo de caixa utilizado nas
atividades de investimentos

Aumento (redução) nas disponibilidades

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

39

40

Desempenho

Notas explicativas às demonstrações contábeis referentes
aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2010 e 2009
(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.
• 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),
a equidade e responsabilidade corporativa,
tendo em vista o sucesso e a perpetuação
da própria empresa.
• Desenvolver material técnico sobre Governança Corporativa para publicações.

• Oferecer cursos, seminários, congressos,
foruns de debate e palestras aos seus asso
ciados e a terceiros sobre Governança
Corporativa.
• Certificar Conselheiros de Administração
e Fiscal objetivando a aferição dos conhecimentos e competências para desempenho eficiente da atividade de conselheiro
de administração e fiscal.
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. BASE DE PREPARAÇÃO DAS
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
As presentes demonstrações financeiras
foram aprovadas pela administração do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa
em março de 2011.
As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei
das Sociedades por Ações e nas disposições
aplicáveis as instituições sem fins lucrativos.
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3. PRINCIPAIS POLITICAS 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 reco- nhecida
se há uma incerteza significativa da sua realização.
b. Receitas de congressos
As receitas relacionadas à arrecadação de
congressos são provenientes de patrocínio e
inscrições no 11º Congresso Internacional de
Governança Corporativa realizado pelo Instituto, no Rio de Janeiro, no mês de outubro.
Uma receita não é reconhecida se há uma incerteza significativa da sua realização.
c. Receitas de associados patrocinadores
Os valores provenientes das anuidades de
Associados Patrocinadores 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 associado patrocinador, usualmente 12 meses. Uma receita não é reconhecida se há uma incerteza significativa da
sua realização.
d. Caixa e equivalente de caixa
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. Imobilizado
Registrado ao custo histórico de aquisição ,
deduzido de depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (impairment), esse último, quando aplicável. A
depreciação dos bens é calculada pelo método linear às taxas mencionadas na nota
explicativa nº 6.
g. 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.
h. 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 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.
i. 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.

41

42

Desempenho

15 anos IBGC
‘’As a standard setter GRI only
comments exceptionally on the
performance and achievements of
another organization. This welcome
exception is an opportunity to recognize
the Brazilian Ins-titute of Corporate
Governance and to acknowledge its
outstanding contribution to driving
good corporate governance throughout
Brazil and the region. GRI has noted
that the IBGC’s program reiterates a key
principle of corporate governance; that
it must inform and ensure good strategy.
For companies today, good strategy
means taking the sustainability context
into account in order to better manage
risks and opportunities, innovate
products and procedures, and to foster
productive and well-motivated employees. The GRI commends the IBGC for
consistently highlighting the important
relationship between sound corporate
governance and sustainable business
practice. Since 2008 the Institute has
based its reports on GRI’s Reporting
Framework; it was the first civil society
organization in Brazil to do so. GRI
looks forward to ongoing cooperation
with IBGC and offers congratulations
on a fine fifteen years. ‘’
Ernest Ligteringen
CEO - GRI

j. Superávit do exercício
É incorporado pelo patrimônio social no encerramento do exercício social.
k. 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.
l. Estimativas contábeis
São utilizadas para a mensuração e reconhecimento de certos ativos e passivos das demonstrações financeiras do Instituto. A determinação dessas estimativas levou em consideração
experiências de eventos passados e correntes,
pressupostos relativos a eventos futuros e outros fatores objetivos e subjetivos. A liquidação
das transações envolvendo essas estimativas
poderá resultar em valores significativamente
divergentes dos registrados nas demonstrações
financeiras devido às imprecisões inerentes ao
processo de sua determinação. O Instituto revisa suas estimativas e premissas anualmente.
m. Demonstração do Resultado
Abrangente
A demonstração do resultado abrangente não
está sendo apresentada, uma vez que o Instituto não apurou registros contábeis de outros
resultados abrangentes, sejam receitas ou despesas, diferentes daqueles que já estão apresentados nas demonstrações do resultado do
exercício findo em 31 de dezembro de 2010.
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4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

2010
Caixa e bancos
Aplicações Financeiras

2009

217.763

13.901

2.359.259

1.752.001

2.577.022

1.765.902

Referem-se a aplicações em fundos de investimento em renda fixa e CDB nos bancos Santander Real e Citibank, sem prazos para resgate.
Em conformidade com diretrizes elaboradas pelo Conselho de Administração do IBGC, o
montante dos valores aplicados são suficientes para a cobertura de 6 meses de custos diretos
da operação.

5. CONTAS A RECEBER

Contas a receber
Provisão para crédito de
liquidação duvidosa

2010

2009

380.798

288.501

(147.080)

(78.843)

233.718

209.658

6. IMOBILIZADO

2010

2009

Líquido

Líquido

Taxa anual
de depreciação (%)

Custo
corrigido

Depreciação
acumulada

Móveis e utensílios

10

177.820

(63.154)

114.666

111.712

Computadores e periféricos

20

178.586

(111.394)

67.192

51.496

Benfeitorias em imóveis
de terceiros

30

135.316

(135.316)

-

32.256

8.826

(8.826)

-

674

500.548

(318.690)

181.858

Outros

196.138
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Movimentação do Ativo Imobilizado
31/12/2009

Adições

Baixas

Depreciação

31/12/2010

Móveis e utensílios

111.712

22.224

-

(19.270)

114.666

Computadores e periféricos

51.496

37.322

-

(21.626)

67.192

Benfeitorias em imóveis
de terceiros

32.256

-

-

(32.256)

-

674

-

-

(674)

-

196.138

59.546

-

(73.826)

181.858

2010

2009

Outros

7. INTANGÍVEL

Intangível
Taxa anual
de amortização (%)

Custo
corrigido

Amortização
acumulada

Líquido

Líquido

20

50.291

(34.496)

15.795

22.580

50.291

(34.496)

15.795

22.580

31/12/2009

Adições

Baixas

Amortização

31/12/2010

22.580

800

-

(7.585)

15.795

22.580

800

-

(7.585)

15.795

Direito de uso de software

Movimentação do Intangível

Direito de uso de software

8. CONTAS A PAGAR
A rubrica “Contas a pagar” é formada por obrigações assumidas referentes a despesas administrativas (aluguel e condomínio) e despesas operacionais.
9. PROVISÃO DE FÉRIAS E BÔNUS

Provisão de férias e bônus
Provisão de férias
Encargos sobre férias
Provisão de bônus e encargos

2010

2009

190.107

178.672

65.587

61.642

353.563

234.827

609.257

475.141

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 e meio mensal, mediante o atingimento de metas
pré-aprovadas pelo Conselho de Administração.
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10. RECEITA DIFERIDA
Refere-se às receitas provenientes das anuidades dos associados patrocinadores do Instituto. Os valores provenientes das anuidades
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.
11. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS
O Instituto, no curso normal de suas atividades, está sujeito a processos judiciais de natureza tributária, trabalhista e cível. A Administração, apoiada na opinião de seus assessores
legais e, quando aplicável, fundamentada em
pareceres específicos emitidos por especia-

listas, avalia a expectativa do desfecho dos
processos em andamento e determina a necessidade ou não de constituição de provisão
para contingências.
Em 31 de dezembro de 2010, com base na
opinião de seus assessores legais, não há valores dessa natureza a serem provisionados.
12. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
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.

“Um bom sistema de Governança exige no mínimo
determinação do controle e da propriedade, definição da
composição e adesão dos membros do conselho e determinação
para mudanças nos estatutos das companhias.”
Paul Myners
Ex-ministro do Tesouro Britânico

13. RECEITAS DAS ATIVIDADES

Receitas Líquidas das Atividades

2010

2009

Receitas com cursos

4,454,880

3,427,663

Receitas com anuidades

1,527,423

1,407,144

Receitas com congressos

1,126,391

804,914

Receitas de certificação e banco de conselheiros

514,788

349,712

Receitas com publicações

239,493

441,376

Receitas com palestras

151,238

100,652

Receitas com prêmios

107,997

117,000

34,750

213,753

(111,629)

(89,710)

8,045,331

6,772,504

Receitas com eventos diversos
Deduções
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Desempenho

15 anos IBGC
A atuação do IBGC nesses
15 anos pautou–se pela
excelência na difusão
das melhores práticas de
Governança Corporativa
no mercado de capitais
brasileiro. Nesse período
observou-se uma clara
evolução na Governança
Corporativa do mercado no
País, caminho aberto por
iniciativas como as 4 edições
do Guia de Melhores Práticas,
os 9 Cadernos de Governança
Corporativa e da presença
do Instituto nos diversos
fóruns de discussão sobre o
tema. Temos muito orgulho
de sermos parceiros no
Prêmio IBGC Itaú Academia
e Imprensa assim como em
outras iniciativas do Instituto.
Parabéns por esses 15 anos de
trabalho junto ao
mercado de capitais.
Alfredo Egydio Setubal
Diretor de Relações com Investidores do
Itaú Unibanco Holding S.A.

14. 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 a
Diretoria do Instituto monitoram e avaliam o
risco de eventuais questionamentos.
15. 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.
16. 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
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 2010 e 2009, o Instituto não efetuou transações envolvendo
instrumentos financeiros na forma de derivativos.
17. EVENTOS SUBSEQUENTES
Não há eventos subseqüentes significativos
após a data de encerramento das demonstrações financeiras.
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Relatório do Comitê de Auditoria

Examinamos os balanços patrimoniais do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa em 31 de
dezembro de 2010 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 da Diretoria foram avaliados os riscos envolvidos nas atividades do
IBGC, tendo sido estes discutidos também com os auditores independentes do Instituto.
Os controles internos do Instituto mostram determinadas fragilidades por nós percebidas e reportadas
pelos auditores, especialmente em relação às conciliações, aos processos de contabilidade e à falta de
um sistema de processamento de dados adequado às 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 15 de março de 2011, entendemos que as demonstrações financeiras em 31 de dezembro
de 2010 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, 18 de março de 2011.

Carlos Biedermann - Coordenador
Alberto Emmanuel Carvalho Whitaker
Leonardo Viegas
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Regido pelo propósito de disseminar as boas práticas de Governança Corporativa e 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 15 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 quatro comitês, cujos membros
são também conselheiros: Admissão, Auditoria,
Editorial e de Pessoas, sendo os dois últimos formados em 2010.
A execução da estratégia, definida em reunião de
Conselho, cabe à Diretoria - formada por 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 MG, Rio, Paraná e
Sul emergem com o objetivo de atuar próximos às
realidades locais, disseminando as boas práticas.
A alta administração do Instituto - Conselho, Comitês, Diretoria, Capítulos e Comissões - exerce função pro bono. A estrutura do IBGC é beneficiada
ainda pelo apoio e colaboração advindos da organização dos associados em comissões. Em 2010, o
IBGC ampliou para 30 comissões ativas, paralelo a
um crescimento de 20% no número de diferentes
associados inscritos em uma ou mais comissões:
de 251 (2008) e 319 (2009) para 385 (2010).

AGO 2010
A participação dos associados na eleição, realizada durante Assembleia Geral Ordinária
de março de 2010, seguiu a mesma linha ao
sinalizar aumento de 78,9%, alcançando 501
votantes. O principal canal utilizado voltou
a ser o meio eletrônico (82,4%), seguido por
fax (14,2%) e presencial (3,4%).
Mantida a taxa de renovação de seus integrantes em 44%, o Conselho eleito está sob a
égide do novo Estatuto, votado no período de
setembro a novembro de 2009, com aprovação de 601 dos 628 associados participantes.
Estendido o mandato para dois anos, os nove
eleitos definiram para a presidência Gilberto
Mifano, com Alberto Whitaker e João Nogueira Batista, como vice-presidentes. Completam
o quadro os associados eleitos Carlos Biedermann, Carlos Eduardo Lessa Brandão, João
Laudo de Camargo, Leonardo Viegas, Maria
Cecília Rossi e Plínio Musetti. Os conselheiros
eleitos são considerados membros independentes, de acordo com definição estabelecida
na GRI, em que eles não possuem ganhos
vinculados ao Instituto. A apuração da votação e a auditoria de todo o processo eleitoral
coube a BDO Auditores Independentes, trabalho este realizado pro bono.
A Diretoria, por sua vez, foi composta por
Matheus Rossi, Ricardo Camargo Veirano e
Sidney Ito. A superintendente-geral, Heloisa
Bedicks, permaneceu à frente do Instituto e
Guilherme Potenza foi eleito pelo colegiado
o novo secretário do Conselho.

“Evitar conflito de interesses é crucial para desenvolver atores
independentes e para apoiar os acionistas minoritários,
fortalecendo o seu poder e suas responsabilidades.”
Marcelo Bianchi
Presidente do Conselho de Administração da OCDE
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Avaliação do Conselho
O processo de avaliação adotado no IBGC tem como objetivo auxiliar os próprios conselheiros
a analisarem sua contribuição durante o ano, sua interação com seus pares e compartilhar visões sobre deficiências e potenciais melhorias para o aperfeiçoamento constante do Conselho de
Administração do IBGC. Outro benefício está em suprir os associados com informações sobre a
efetividade das atribuições do órgão.
Em 2008, o IBGC formalizou e institucionalizou o processo de avaliação do Conselho de Administração, aprovando a metodologia, cronograma e objetivos. Desde então, optou-se por fazer a avaliação sem a utilização de consultores externos, ainda que vislumbre esta possibilidade no futuro.
Cada conselheiro preenche os questionários encaminhados pelo presidente do Conselho, responsável pela tabulação e análise dos resultados, que comenta, individualmente, com cada um dos
conselheiros a autoavaliação. A tabulação das respostas e a compilação dos comentários, sem
identificação individual dos conselheiros, são apresentadas e debatidas com todo o Conselho e
são de conhecimento da Comissão de Governança e Indicação. Os resultados da avaliação geram um plano de ação para eventuais oportunidades de melhorias.
Dentre os pontos consolidados na avaliação, alguns contemplados com planos de ação específicos, visando ao reforço ou aprimoramento, destacam-se:
• Os conselheiros reconhecem a importância de se adotar foco mais estratégico, estimulando o
pensamento crítico e o debate.
• Reconhece-se a necessidade de dar maior empowerment para a Superintendência Geral, fixando-se inclusive diretrizes mais claras e em mais longo prazo. É importante o respeito às
fronteiras de atuação entre Conselho e Gestão.
• Os conselheiros demonstram interesse nos debates e na análise das matérias submetidas à
deliberação, mas o Conselho precisa melhorar o uso do tempo nas suas discussões. As decisões
nem sempre têm sido tomadas no tempo adequado, o que pode prejudicar o aprofundamento
de outras questões.
• O monitoramento financeiro, o gerenciamento de crises e uma maior aproximação com as
comissões devem merecer mais atenção.
• As informações recebidas pelo Conselho são bem detalhadas, mas reconhece-se que deve haver
melhor balanceamento entre quantidade e qualidade dos relatórios.
• Os conselheiros fazem bom uso de sua rede de relacionamento pessoal para atingir os objetivos
do Instituto.
• Os conselheiros procuram manter-se constantemente atualizados sobre o tema Governança
Corporativa.
• Na maioria dos membros do Conselho, há assiduidade às reuniões e boa participação nos
eventos do IBGC.
• Foram realizadas reuniões extraordinárias, contando apenas com a presença de conselheiros,
o que vem promovendo maior integração dos seus membros.
O IBGC espera que a prática anual de avaliação de seu próprio Conselho de Administração incentive o debate e a adoção de processos semelhantes por empresas e outros tipos de organizações.
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Equipe IBGC
Pelo segundo ano, o Instituto adotou sistema
de metas e incentivos para a parcela variável da remuneração, com indicadores globais,
de gerência e individual adaptados à realidade de cada setor: Administrativo, Centro de
Conhecimento, Certificação, Financeiro, Projetos Especiais e Superintendência.
O processo de reestruturação interna seguiu
em 2010 refletido no contínuo aumento das
atividades, crescimento em quantidade de
associados e projetos estratégicos. O resultado foram novas contratações: 1 para o Administrativo e 2 para o Projetos Especiais. O
que totalizou 26 funcionários em 2010, em
regime CLT, por período integral de 8 horas.
Os dois estagiários, então em atividades ao
longo do ano, foram integrados ao quadro de
colaboradores efetivos do Instituto. Os Capítulos Paraná e Sul mantiveram a quantidade
de funcionários dos anos anteriores, um cada,
totalizando 7,8% da equipe do IBGC trabalhando fora da sede, localizada na capital
paulista.
No final de 2010, dois profissionais se desligaram do IBGC, ambos a pedido. A taxa de rotatividade ficou também em 7,8%, nova melhora
na retenção de talentos, se comparada aos resultados de 2009 e 2008, 13%
e 30%. Segmen2005
2006
tada por gênero, ao contrário do ano anterior,
Empresas
CCR e
Energias do
foram todos homens,
Paulo
listadas sediados
Sabespem São
Brasil
e, se discriminado
por
faixa
etária,
um
tinha
Empresas
RBS
Microsiga
não
listadas
menos de 30 anos e outro, entre 31 e 50 anos.
Inovação

O IBGC oferece a seus funcionários de tempo integral assistência médica, tíquete refeição e seguro de vida, além dos benefícios
garantidos por lei, como ajuda de custo no
transporte. Aos profissionais em período de
estágio foram destinados como benefícios
tíquete parcial, ajuda de custo no transporte
e seguro de vida, não sendo oferecido plano de assistência médica.
A remuneração base adotada pelo IBGC está
acima em 68% do piso estabelecido pela categoria aplicável ao Instituto: Sindicato dos
Empregados de Agentes Autônomos do Comércio e Empresas de Assessoramentos Perícias Informações e Pesquisas e de Empresas
de Serviços Contábeis do Estado de São Paulo (www.eaa.org.br) - de R$ 680 mensais,
não havendo nenhum funcionário remunerado com base nas regras do salário mínimo
vigente.
Treinamento
No intuito de promover o desenvolvimento de seu quadro de funcionários, o IBGC
oferece apoio financeiro para capacitação
ou formação externa, além dos cursos desenvolvidos pelo Centro de Pesquisa e Conhecimento, que podem ser frequentados
pelos funcionários (veja quadro abaixo). No
plano pós-carreira,
o Instituto
não apresenta
2007
2008
2009
2010
plano de aposentadoria compulsória, tendo
Lojas
Grupo Fleury
Bematech
em seuBematech
quadro umRenner
funcionário
aposentado.
Fleury
Medicina
eSaúde

Alesat
Combustíves

Algar

Aracruz e Lojas
Renner

Lojas
Renner

Indústrias
Romi

Evolução

Iochpe
Maxion

Ultrapar e
Usiminas

SulAmérica

Natura e
Odontoprev

Eternit

Média de horas de treinamento por ano, por empregado,
discriminadas por categoria funcional
Categoria funcional

Superintendência Geral
Gerência
Administrativo
Centro de Conhecimento, Projetos
Especiais e Comunicação

Quantidade de
funcionários
2008
1
4
9
5

2009
1
4
10
7

Carga horária
estudos
2010
1
5
10
9

2008
44
48
16
94

2009
87
264
1374
592,5

2010
114
476
1444
508

Comitês
Indicadores
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Os valores informados referem-se ao treinamento em Governança Corporativa e assuntos correlatos fornecido pelo IBGC aos funcionários, os quais contabilizam os próprios
cursos que o Instituto desenvolve aos associados e não associados, e também palestras
nacionais e internacionais, que contaram
com a presença de funcionários para efeito
de aperfeiçoamento profissional.
Os casos de licença remunerada para estudos e de pagamento parcial ou integral de
capacitação, como, por exemplo, mestrado
e graduação, integraram a contagem de
horas pelo segundo ano consecutivo. Como
resultado, o total de horas dispensadas pelos funcionários para treinamento em 2010
atingiu 2.542, valor próximo ao patamar do
ano anterior (2.317,5).
Comunicação
Fluxo contínuo
Neste exercício, o IBGC promoveu série de
melhorias em sua comunicação com os públicos de interesse, a começar pelo alinhamento de sua identidade visual, anunciado
em Assembleia Geral Ordinária de março. A
ação gradual englobou as peças de comunicação do Instituto: de convites a folders
de cursos e eventos, do boletim informativo
à logomarca IBGC. A publicação trimestral
IBGC em Foco foi incorporada à nova linguagem no aniversário de sua 50ª edição,
ano também em que o Instituto completou
15 anos de fundação.
No âmbito da Comissão de Comunicação, o
IBGC trabalhou ainda importante documento contendo definições de padrões de uso,
formatos e direitos de utilização - nomeado
Manual de Uso da Marca, cujos preceitos
entraram em vigor no início de 2011 e foram
comunicados aos públicos de interesse.
Paralelamente à estruturação interna, o Instituto aprofundou seu relacionamento com
a imprensa, sinalizando aumento de 6% nas
solicitações de entrevistas e de 16% de inserções na mídia. Em 2010, foram 765 publicações contendo citações ao IBGC e 156

entrevistas concedidas ante as 659 e 147
registradas no ano anterior, o que reflete a
consolidação do Instituto como referência
no tema Governança Corporativa. Na avaliação qualitativa, o IBGC atingiu destaque
favorável, não tendo sido citado de forma
negativa em nenhuma matéria publicada.
Ouvidoria
Neste segundo ano de Ouvidoria, conforme
disposto no Código de Conduta do IBGC,
o Instituto recebeu manifestações, contribuições e críticas. Os casos tiveram apropriado tratamento e, quando pertinente, foram submetidos à apreciação da Comissão
de Conduta.

Diretoria, Comitês
e Comissões
Diretoria
Tem a atribuição de 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, de
acordo com o novo Estatuto, pode ser formada por três a cinco associados ao IBGC,
eleitos pelo Conselho e por mesmo período
de mandato - dois anos.
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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 desligamento. No período de um ano, foram submetidas para admissão 379 fichas de associação pessoa física e
35 pessoa jurídica.
2. Auditoria
Em 2010, o Comitê manteve-se centrado em
apoiar e validar as decisões da gestão em aspectos tributários, de mudança do sistema
gerencial do Instituto, de monitoramento dos
trabalhos dos auditores externos, de mudanças e implantação de controles administrativos e gerenciais, acompanhamento da gestão
financeira e contábil, entre outros.
3. Editorial
Criado em 2010 pelo Conselho de Administração do IBGC, o Comitê tem como objetivo
orientar e revisar a elaboração das publicações do Instituto geradas por suas diversas
comissões a fim de alinhá-las ao Código das
Melhores Práticas e à estratégia do Instituto.
O Comitê é formado por três membros do
Conselho de Administração do IBGC e tem
como convidados a superintendente-geral
e a representante do Centro de Pesquisas e
Conhecimento. Realizadas três reuniões ordinárias, sendo a primeira em julho, o grupo
definiu as linhas gerais para a implementação
do Comitê, identificou o status vigente em
termos de publicações e avaliou documentos
em fase final de elaboração. Foram estabelecidos também critérios para a tradução de
conteúdo gerado pelo IBGC.
4. Pessoas
Criado em 2010 pelo Conselho de Administração, o Comitê atuou na aprovação do realinhamento salarial da equipe do IBGC e
dos gestores.

Comissões
1. Agenda Temática
Seus membros são responsáveis pela
definição da agenda temática, previamente
aprovada pelo Conselho de Administração,
e escolha dos palestrantes.
2. Boas Práticas em Reuniões
e Assembleias
Participantes da Comissão centraram suas ações
na edição final dos dois cadernos, com base
nos comentários recebidos durante o período
de consulta pública, e no seu lançamento realizado em julho (mais informações na pág. 32 ),
encerrando as atividades do grupo.
3. Capacitação
A Comissão apoia o CPC na identificação,
recomendação e avaliação de conteúdos,
formatos e métodos educacionais que visem
a disseminação e a adoção da boa Governança pelas organizações. Em 2010, realizou
quatro palestras institucionais para novos associados, como processo de integração, criou um banco de casos para uso dos professores nos cursos do Instituto e aprofundou
debate sobre expansão dos cursos por meio
de Educação a Distância - EAD. Para tanto,
consultou especialista, instituições provedoras deste método, como a Fundação Getúlio
Vargas e o Instituto de Ensino e Pesquisa em
Administração - INEPAD, e usuários. Como
resultado, recomendou ao IBGC parceria
para projeto piloto. A Comissão desenvolveu
ainda cursos temáticos, sendo oferecidos nas
áreas de Saúde, para fundações e instituto
empresariais e para cooperativas, além de
indicar profissional para apoiar o Instituto
nos cursos in company.
4. Certificação
A Comissão discutiu e deliberou: 1. criação
de nova grade, mais rigorosa, privilegiando
a experiência em conselhos profissionais
para obtenção da certificação por experiência para Conselheiro de Administração;
2. desenvolvimento de ferramenta que permite agendar exames a qualquer momento;
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3. discussão e lançamento de ferramenta
on-line de controle de créditos de Educação
Continuada; 4. realização de cinco eventos
exclusivos aos certificados (leia mais na
página 24); e 5. construção dos aperfeiçoamentos no Banco de Conselheiros, os quais
foram anunciados no início de 2011.
5. Comunicação
A Comissão realizou dez reuniões em 2010,
tendo dedicado esforços, em especial, aos
seguintes projetos: 1. monitoramento permanente da presença do IBGC na mídia,
2. elaboração do Manual de Uso da Marca
e de toda a comunicação relativa a sua divulgação aos diversos públicos (associados,
comunidade de conselheiros certificados CCI e público em geral), 3. desenvolvimento
do Caderno A Importância da Comunicação
para a Governança Corporativa e seu envio
ao Comitê Editorial. Para a realização dos
documentos referidos nos itens 2 e 3 foram
promovidas reuniões de grupos de trabalho.
O tema Plano de Crise para o IBGC recebeu
uma primeira abordagem e deverá ser desenvolvido durante 2011. A título de aperfeiçoamento funcional, a Comissão passou a adotar
a elaboração de ata simultânea à reunião (ata
on line), de forma que, ao final do encontro,
os presentes aprovam o documento.

ças Regulatórias para definir quais assuntos
seriam apropriados para cada um dos painéis. A definição levou aproximadamente
três meses e, uma vez definidos os temas de
cada painel, a Comissão iniciou a discussão
sobre potenciais palestrantes e o envio de
convites. O apoio do IBGC, com sua rede de
contados, aliado ao networking individual
de cada integrante da Comissão, foi crucial
para a aceitação da maioria dos palestrantes
convidados.
8. Governança em Cooperativas
A comissão teve sua primeira reunião em
agosto de 2010, assumindo como missão
exercer um papel institucional e técnico.
Quanto ao papel técnico, fica sedimentada
a ideia de elaborar documento para ser aplicado à realidade das cooperativas. A aproximação com a Organização das Cooperativas
Brasileiras e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop) ajudou a efetivar a relevância da Comissão.
Com a criação de um índice, que servirá de
base para a concepção intelectual do Guia,
a Comissão tem desenvolvido seus trabalhos
com algumas apresentações de especialistas
e pesquisas dentro do tema.

6. Conduta do IBGC
O grupo se reuniu ordinariamente quatro
vezes no ano de 2010, ocasiões em que
analisou e se manifestou sobre seis casos encaminhados à Comissão, cujas recomendações foram remetidas ao Conselho
de Administração do IBGC. Os integrantes
enviaram ainda sugestões ao Conselho para
atualização do Código de Conduta, a ser
efetuada em 2011.

9. Estratégia
Iniciados os trabalhos em outubro, a
Comissão de Estratégia teve seus integrantes reunidos por duas vezes em 2010, quando discutiram e definiram os objetivos do
grupo, seus desafios e regras de funcionamento. Na segunda reunião, foi feita apresentação para expor a visão do IBGC em
relação ao tema Estratégia e também o papel do conselho de administração, quanto à
estratégia na companhia, além de definir o
cronograma de encontros para 2011.

7. Congresso
Constituída formalmente em abril, a Comissão do Congresso 2010 contou com a colaboração de dez membros, reunindo-se uma
vez por semana, via conferência telefônica,
até a realização do evento anual. O trabalho
inicial da comissão consistiu em debater o
tema central Internacionalização, Convergência de Práticas de Governança e Mudan-

10. Estudos de Sustentabilidade
para as Empresas (CESE)
A CESE realizou um exercício de reflexão
sobre sua atuação desde 2007, a fim de
subsidiar sua atuação futura. Três grandes
linhas de ação foram identificadas: manter a
atividade de desenvolvimento de conteúdo,
visando a capacitação de agentes da Governança Corporativa, aumentar o engajamento
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do público do IBGC e estimular a divulgação
do conteúdo gerado pela Comissão. Ainda
em 2010, a Comissão participou da elaboração de documento para o setor de intermediação financeira; atuou com o IBGC no
desenvolvimento do tema sustentabilidade
no curso de formação de conselheiros; iniciou conversas com a Comissão de Recursos
Humanos; organizou evento em setembro
sobre tendências internacionais de relatórios
corporativos e colaborou na organização de
painel no Congresso do IBGC (leia mais nas
pág. 23 e 29). Além disso, foram realizadas
reuniões extraordinárias, onde os membros
se apresentaram para os demais, objetivando
um maior conhecimento das trajetórias pessoais e profissionais.
11. Finanças, Contabilidade e
Mercado de Capitais
Ao longo de 2010, os integrantes do grupo
reuniram-se por cinco vezes e contaram com
a presença de especialistas para apresentar
e discutir temas de interesse da Comissão.
Foram apresentados: 1) Risk Management: A
Corporate Governance Manual; 2) Board Interlocking e Redes Sociais; e 3) IFRS - Principais
desafios na continuidade. Foram discutidas
ainda no âmbito da Comissão a minuta das
Instruções Preparativas para o Formulário de
Referência e a minuta do Codim de Melhores
Práticas de Divulgação de Resultados Periódicos, além de contribuições à audiência pública
da CVM sobre EBITDA (Lajida) e EBIT (Lajir).
12. Fórum Acadêmico
Seus membros são responsáveis pela definição
dos fóruns acadêmicos e escolha dos palestrantes. Em 2010, o grupo reuniu-se quatro
vezes, organizando quatro eventos somados a
uma edição especial (leia mais na pág. 28).
13. Gerenciamento de
Riscos Corporativos
A Comissão reuniu-se oito vezes e definiu como
vertente básica de trabalho em 2010 a realização por seus integrantes de entrevistas e consultas a especialistas sobre os dilemas da gestão
de risco das organizações e formas de sensibilizar a alta administração sobre o tema, além de
conduzir pesquisas que buscassem identificar

os anseios quanto à gestão de risco. O grupo
discutiu o questionário base e apresentou as
três entrevistas realizadas. Derivativos foi também um dos principais temas discutidos, sendo exposta sua origem, objetivos, conceitos
básicos e resolução da CVM nº 550.
14. Gestor de Cartas Diretrizes
O ano de 2010 foi marcado inicialmente
por ações de divulgação da segunda Carta
Diretriz, com o encaminhamento de correspondências para as companhias que possuíam poison pills (26 empresas), além da
divulgação, na imprensa especializada, de
material informativo. Tais ações, aprovadas
pelo Conselho de Administração, buscaram
sensibilizar o mercado e as companhias que
dele participam. Paralelamente, foram realizadas reuniões da Comissão para a escolha
do tema da terceira Carta. O escolhido - Laudos de Avaliação - foi formalmente aprovado pelo Conselho em abril, sendo nomeados
como relatores os membros da Comissão,
Norma Parente e Luiz Spínola. Ao longo do
ano foram reali-zadas cinco reuniões, inclusive com a contribuição de convidados externos ao IBGC. A minuta final da terceira
Carta está em fase de revisão pelos relatores,
existindo a pers-pectiva de encaminhamento
ao Conselho de Administração ainda no início de 2011.
15. Gestor Fórum de Debates
Com o objetivo de definir os temas dos
fóruns de debates e escolher os debatedores,
propiciando a discussão de assuntos atuais,
os membros da Comissão definiram a agenda de debates de 2010, proporcionando a
realização de quatro fóruns (leia sobre cada
um na pág. 27).
16. Governança Corporativa
no Terceiro Setor
Em parceria com Grupo de Instituições e
Fundações Empresariais - GIFE, a Comissão
aplicou pesquisa à rede associada sobre o
uso, conhecimento e avaliação do Guia de
boas práticas voltado para as fundações e
institutos empresarias, lançado em dezembro de 2009. Estruturou ainda estratégia de
fomento ao uso e divulgação do Guia, ao
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mesmo tempo em que deu início à redação
de guia direcionado às organizações do Terceiro Setor de origem não empresarial, com
previsão de término em 2011.
17. Governança Corporativa em
Empresas de Capital Fechado
Em 2010, foram reiniciados os trabalhos da
Comissão de Empresas de Capital Fechado,
antiga Não Listadas. Com o objetivo principal de elaborar novo guia voltado para
esta gama de empresas, os trabalhos foram
divididos em quatro subcomissões: Vantagens e Benefícios, Processos, Estruturas e
Propriedade. Ao término da elaboração dos
textos das subcomissões, foram produzidas
cinco versões preliminares do Guia, sendo
condensadas em versão única para análise
do Comitê Editorial e apreciação final do
Conselho do IBGC.
18. Governança em
Instituições Financeiras
A Comissão iniciou suas atividades em
setembro de 2010 com a finalidade de desenvolver documento com recomendações
à luz da autorregulamentação dos mercados. A discussão da comissão acontece em
torno de três grandes blocos: Estrutura de
Governança, Governança de Riscos e Estrutura do Sistema Financeiro, Regulação de
Mercados e Derivativos. As subcomissões
desenvolvem estudos e criam textos para
discussão na Comissão.
19. Governança em Saúde
Criada em agosto, a comissão nasceu com a
missão de produzir livro centrado nos benefícios da Governança Corporativa a fim de
perpetuar as empresas de Saúde. Para aprofundar as discussões, foram criadas quatro
subcomissões para atuarem como fóruns
de desenvolvimento do conteúdo para as
próximas atividades da Comissão: Prestador
de Serviço; Fontes Pagadoras; Fornecedores
e Regulamentação. As subcomissões devem realizar um estudo das entidades participantes/integrantes de cada setor fazendo
um levantamento que defina profundidade
e abrangência da cadeia.

20. Governança e Indicação
A Comissão encontra-se atualmente no seu
segundo período de atividades, sendo sua
instalação uma iniciativa pioneira do IBGC.
Suas ações visam assegurar que no próprio
Instituto sejam seguidas plenamente as melhores práticas de Governança em todas
suas áreas e também que os interessados em
assumir uma cadeira no Conselho de Administração estejam plenamente qualificados para o exercício da função. Em 2010, a
Comissão direcionou esforços para analisar
a aplicação plena das melhores práticas em
nas atividades do IBGC, tendo revisto e feito
recomendações ao novo Regimento Interno
do Conselho de Administração.
21. Governança Pública
Reunidos por dez vezes, em 2010, os membros da Comissão discutiram o desenvolvimento de um documento sobre Governança
Pública. Dentre os tópicos estudados no âmbito do grupo estão o estudo de exemplos
históricos do tema, controles internos, documento do Banco Mundial e índices produzidos ao redor do mundo, além de contar
com a apresentação de especialista sobre
Controladoria Geral da União e Governança
no Setor Público.
22. Internacional
No ano em que Internacionalização e Convergência foram declaradas agenda temática do IBGC, a Comissão teve intensa atividade e reuniu-se formalmente cinco vezes
com o objetivo de expandir, sistematizar e
apoiar o relacionamento do Instituto com
seus parceiros internacionais. Composta por
sete associados, seus membros participaram
pessoalmente, por conta própria ou como
convidados, de eventos na América Latina,
Estados Unidos, Europa e Sudeste Asiático;
receberam visitantes de Portugal e da Austrália; apoiaram as crescentes demandas internacionais do Instituto, com destaque à reunião em São Paulo do Comitê Diretivo do
CGCF e da Mesa-Redonda para a América
Latina; e coordenaram a Jornada Técnica a
Londres e Paris (leia mais nas pág. 17).
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23. Investidores Institucionais
Inicialmente composta por 26 participantes, a
Comissão de Investidores Institucionais iniciou os
trabalhos em setembro com o objetivo de desenvolver conteúdo para capacitação dos Investidores
Institucionais como importantes agentes de Governança, identificando-os e propondo recomendação e uma melhor atuação. Iniciados os traba-lhos,
a Comissão definiu seu papel e forma de trabalho,
que incluiu convites aos participantes de fundos de
pensão, gestores de fundos de investimentos e de
private equity para contribuírem com suas visões e
experiências. Definiu ainda a produção das linhas
de ação do grupo baseada no ativismo dos fundos
de pensão e dos investidores institucionais e em
como são motivadas as decisões desses agentes,
do ponto de vista da Governança. Foram dois os
convidados neste ano. A primeira apresentação foi
sobre a experiência na implantação do modelo de
Governança Corporativa na Previ e a segunda sobre a regulação à qual os Fundos de Investimento
e os agentes que atuam individualmente estão submetidos e o ativismo para que as empresas investidas adotem práticas de Governança.
24. Jurídica
Os integrantes da Comissão reuniram-se três
vezes em 2010, tendo como principal tópico
a discussão e elaboração de guia contendo
orientação jurídica aos administradores. Para
trabalhar o guia, houve a divisão por subgrupos e a constituição da subcomissão redatora.
Foram também viabilizadas palestras com
profissionais internos e externos sobre temas
de interesse da Comissão e apresentado relato dos principais eventos e temas discutidos
durante a Jornada Técnica do IBGC, realizada
em Londres e Paris (leia mais na pág. 17).
25. Práticas de Governança
em Empresa Estatais
Ao longo de 2010, a Comissão trabalhou no
documento intitulado Caderno de Recomendações de Melhores Práticas de Governança Corporativa para Empresas de Controle Estatal.
26. Prêmio de Governança
O grupo, formado anualmente e organizado
nos moldes de Banca Avaliadora, é responsável por avaliar as empresas inscritas nas
quatro categorias do Prêmio IBGC de Gover-

nança Corporativa e pela escolha das organizações vencedoras.
27. Prêmio Academia
Nos mesmos moldes do Prêmio de Governança, a Comissão Prêmio Academia organiza-se anualmente para avaliar os trabalhos
acadêmicos e/ou científicos inscritos e definir seus vencedores.
28. Prêmio Imprensa
O grupo, formado anualmente e organizado
nos moldes de Banca Avaliadora, cumpre
seus objetivos de incentivar autores a ampliar o interesse e cobertura sobre o tema Governança Corporativa na imprensa escrita.
Neste ano, foram 62 trabalhos jornalísticos
inscritos, 12,7% a mais do que no anterior,
exigindo da Comissão, formada por dois
especialistas em Governança Corporativa e
três jornalistas, a tarefa de selecionar os três
artigos vencedores (leia mais na pág. 31).
29. Recursos Humanos
A Comissão se reuniu mensalmente para
discutir temas relevantes de interesse dos
conselheiros que afetam ou são afetados por
pessoas. Foram debatidos com profundidade
as estratégias e funcionamento do comitê de
recursos humanos dos conselhos com a participação de especialistas no tema, os professores Luís Carlos Cabrera, Guilherme Dale e
José Wilson Paschoal. Especialmente neste
exercício, seus integrantes debateram, revisaram e concluíram os cadernos de Avaliação, Sucessão e Remuneração, sendo postos
em audiência pública em 2011. Definiram
também a pauta de temas a serem estudados
e discutidos nas reuniões do próximo ano.
30. Secretaria de Governança
Constituída em novembro de 2010, a
Comissão realizou uma única reunião, com
o objetivo de discutir o escopo de trabalho
para o próximo exercício. Os integrantes da
Comissão compartilharam suas experiências
e debateram suas expectativas para a agenda
de trabalho, que prevê a elaboração de um
caderno sobre a Secretaria de Governança e
a apoio da Comissão às atividades realizadas
pelas demais Comissões do IBGC.
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Estrutura Organizacional
Assembleia
Comissão
de Conduta
Conselho

Comitê
Editorial

Comitê
de Admissão

Diretoria

Comitê
de Auditoria

Comitê
de Pessoas

Superintendência
Geral
Comissões

Conhecimento

Projetos especiais

Certificação
Banco de Conselho

Capítulos

Comunicação

Conselho de Administração
Presidente
Gilberto Mifano
Vice-presidentes
Alberto Emmanuel Whitaker
João Pinheiro Nogueira Batista
Conselheiros
Carlos Biedermann
Carlos Eduardo Lessa Brandão
João Laudo de Camargo
Leonardo Viegas
Maria Cecília Rossi
Plínio Musetti
Secretário do Conselho
Guilherme Potenza

Depto. Pessoal

Financeiro

Administrativo
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Diretoria
Diretores
Matheus Corredato Rossi
Ricardo Camargo Veirano
Sidney Tetsugi Toyonaga Ito

Capítulo MG
Coordenador Geral
Robson Laranjo
Coordenadores
Amélia Gonzaga Carvalho Silva
Jairo Dias
Paulo Angelo Carvalho Souza

Capítulo Paraná
Coordenador Geral
Marcelo Marco Bertoldi
Coordenadores
Alfredo Gulin Filho
Carlos Alberto Ercolin
Fernando Soares Mitri
José Ecio Pereira da Costa Junior
Marcio Kaiser

Capítulo Rio
Coordenador Geral
Eliane Lustosa
Coordenadores
Antônio Alberto Gouvêa Vieira
João Laudo de Camargo
Marco Antonio Horta

Capítulo Sul
Coordenador Geral
Robert Juenemann
Coordenadores
Bolívar Charneski
Carlos Biedermann
Lázaro Alves

59

60

Governança no IBGC

Superintendência Geral
Heloisa Belotti Bedicks

Certificação e Banco de Conselheiros
Coordenador
Marcos Jacobina Borges
Fernanda Suzana Oliveira Pureza

Centro de Pesquisa e Conhecimento
Coordenadora Geral
Adriane Cristina dos Santos de Almeida
Coordenador de Pesquisa
Luiz Fernando Dalla Martha
Cleber Tavares
Gabriela Dias
Leonardo Palhuca
Rodrigo Trentin

Projetos Especiais
Coordenadora
Vânia Campion
André Tenório de Oliveira
Carine de Jesus
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Financeiro
Coordenador
Alexandre Tanaami
Rosana Pereira
Sônia Alves

Administrativo
Coordenadora
Vera Marques
Carina G. Tenório
Daniele Souza
Francisca Nunes
Janaína Cavalcanti
Joselma Melo
Vilma Pires
Capítulo Paraná
Maria de Lourdes Charello
Capítulo Sul
Viviane Almeida

Comunicação
Maíra Sardão
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Comitês
1. Admissão
Coordenador
Alberto Emmanuel Whitaker
		
Carlos Eduardo Lessa Brandão
Maria Cecília Rossi

2. Auditoria
Coordenador
Carlos Biedermann
Alberto Emmanuel Whitaker
Leonardo Viegas

3. Editorial
Coordenador
Carlos Eduardo Lessa Brandão
Leonardo Viegas
Maria Cecília Rossi

4. Pessoas
Coordenador
João Pinheiro Nogueira Batista
Carlos Biedermann
Plínio Musetti
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Comissões
1.Agenda Temática
Coordenador
		
João Pinheiro Nogueira Batista
		
		

Alberto Emmanuel Whitaker
Heloisa B. Bedicks

2. Boas Práticas em Reuniões e Assembleias
Coordenador
		
José Luiz Bichuetti
			
		
Alberto Emmanuel Whitaker
		
Ana Regina Vlainich
		Evandro Pontes
		
Fernanda Pontual Vilmar Nardy
		Gustavo Grebler
		

Mariana Dedini
Marta Viegas
Philippe Boutaud
Renato Chaves
Tatiana Regiani

3. Capacitação
Coordenador
		Edy Kogut
		
Alberto Emmanuel Whitaker
		
Armando Matiolli Filho
		
Artur Carlos das Neves
		
Carlos Alberto Ercolin
		
Carlos Eduardo Lessa Brandão
		
Fábio Araujo Santos Filho
		Fernando Bagnoli
		
João Laudo de Camargo
		
José Luiz Bichuetti
		
José Luiz Munhos

Leonardo Mayerhofer Viegas
Luiz Alberto de Luca
Paulo Ângelo
Pérsio De Lucca
Peter Lujo Harazim
Richard Doern
Roberto Lamb
Robson Laranjo
Wilson Carnevalli
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4.Certificação
Coordenador
		Alberto Whitaker
		
Adelinho Dias Pinho
		
Carlos Eduardo Lessa Brandão
		Fernando Mitri
		
João Laudo de Camargo
		
João Verner Juenemann
		
José Augusto Pinto Moreira

Josino de Almeida Fonseca
Josmar Bignotto
Leonardo Viegas
Luiz Roberto Calado
Roberta Prado
Sidney Ito

5. Comunicação
Coordenador
		
Maria Cecília Rossi
		AntonioTupy
		
Armando de Santi Filho
		
Attilio Pisa Neto
		
Boris Petrovich Poluhoff
		Claudio Luraschi
		Cecília Andreucci
		
Denise Barbosa Juenemann
		Ecléa Hauber
		Geraldo Haenel
		Gisélia Silva

José Abramovicz
José Barioni
Mauricio Costa Berbel
Nelson Raso
Otávio Villares de Freitas
Otto Rohr
Sandra Oliveira Cardoso
Sérgio Tuffy Sayeg
Susana Jabra
Valter Faria

6. Conduta do IBGC
Coordenador
		
Roberta N. Prado
		Fernando Alves
		Gunter Eberhart
		Lélio Lauretti

Miguel Sampol Pou
Wang Horng

7. Congresso
Coordenador
		Marta Viegas
		
Carlos Eduardo Lessa Brandão
		Deborah Kirschbaum
		Eliane Lustosa
		
Joaquim Rubens Fontes Filho
		Lucia Zalan

Mauro Rodrigues da Cunha
Renata Lancellotti
Rodrigo Pecchiae
Wang Jiang Horng
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8. Governança em Cooperativas
Coordenador
		
Marcelo Marco Bertoldi
		
Adriano Campos Alves
		
Ana Regina Cruz Vlainich
		
Carlos Alexandre Peres
		
Carlos H. A. R. Catraio
		
Fred Benzaquen Costa
		
Hugo Campos Borges
		Jerri Ribeiro
		
José Luis Munhós

Luis Antônio Schimdt
Luis Gustavo Miranda
Luiz Antonio Careli
Mafran Almeida de Oliveira
Marta Patrícia Bonk Rizzo
Robert Juenemann
Ryan Carlos Rodrigues dos Santos
Susan Miyashita Vilela

9. Estratégia
Coordenadora
		Eliana Camargo
		
Adriana de Andrade Solé
		
Alberto Yamandú Messano Colucci
		
Alessandra Catanante Nasser de Melo
		
André Luiz Moraes Machado
		Armando Matiolli
		
Attilio Pisa Neto
		
Beatriz Pereira Carneiro Cunha
		Bernardo Wolfson
		
Carlos Ebner Neto
		
Celso Hiroo Ienaga
		
Clovis Corrêa da Costa
		Dan Novais
		
Domingos A Laudisio
		
Emilio Humberto Carazzai Sobrinho
		Fernando Bagnoli
		Fernando Curado
		
Fred Benzaquen Costa
		
Geraldo Ribeiro do Valle Haenel
		
João Manuel Dias da Silva
		
Jorge Gonçalves Filho
		
Jose Flavio Monteiro Franco
		
José Mauro Leal Costa
		

José Rubens Rodrigues Vicari
Laderlei Luiz Marangoni
Leopoldo Viriato Saboya
Luciana Armond
Luiz Antonio de Moraes Carvalho
Luiz Fernando Paiva
Marilda Vendrame
Mario Francescato
Moacir Salzstein
Nelson Raso
Olavo Rodrigues
Paulo Vasconcellos
Raul Beer
Raul Felipe Cairoli Papaleo
Ricardo Reisen de Pinho
Richard Doern
Roberto Faldini
Rogério Aun
Tarcísio Albuquerque Queiroz
Wilson Carnevalli
Wilson Maciel Ramos
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10. Estudos de Sustentabilidade para as
Empresas (CESE)
Coordenador
Carlos Eduardo Lessa Brandão
		
		
Alberto Emmanuel Whitaker
		Álvaro Pureza
		
André B. Fontana
		
André Coimbra F. Cardoso
		Aron Zylberman
		
Bruno Campos Silva
		Cibele Salviatto
		Cláudia Martins
		Cristine Naum
		
Cristine Z. Prestes Rosa
		
Daniela Hollo Aiach
		
Diva da Paz Vieira
		
Elisabeth Barlieri Lerner
		Ewaldo Russo

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

11. 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
		Edimar Facco
		
Eduardo Artur dos Santos
		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
Odair Oliveira
Oscar Malvessi
Paulo Evaristo Carvalhinha
Raimundo Christians
Ricardo Guimarães
Roberto Faldini
Roberto Lamb
Ronaldo Sauner
Sheila Silva

12. Fórum Acadêmico
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Coordenador
		Edy Kogut
		
Adriane de Almeida
		Heloisa Bedicks

13. Gerenciamento de Riscos Corporativos
Coordenador
		Mercedes Stinco
		
Alberto Emmanuel Whitaker
		Almir Xavier
		Antônio Cocurullo
		Antônio Santos
		Arnaldo Dutra
		Boris Poluhoff
		Carlos Sá
		Demétrio Souza
		
Douglas Penaforte/Rogério Carvalho
		Edgar Ascher
		
Edivar Vilela Queiroz
		Fábio Coimbra
		Gabriela Salgueiro
		
Genivaldo Correia Alves
		Hedley Griggs
		Ivana Leite
		
Ives Pereira Müller
		José Vincoletto
		Josino Fonseca
		Lisias Alcântara
		Luciana Bacci
		
Luis Antônio Oliveira

Márcio Lins
Marcus Lanzelotti
Maria Paula Aranha
Maurício Reggio
Olavo Rodrigues
Paulo Baraldi
Pedro Maziero
Ricardo Lemos
Riuji Kiyohara
Roberto Lamb
Roberto Zarpelon
Rodrigo Nabholz
Rogério Santos
Ronaldo Martins
Samya Paiva
Tatiana Leite
Thiago Piovesan
Valério da Silva Ramos
Vladimir Santos
Wagner Dulz
William Borges Lima

14. Gestor de Cartas Diretrizes
Coordenador
		Renato Chaves
		
Alberto Emmanuel Whitaker
		André Pitta
		
Anthony Dias dos Santos
		
Carlos Alberto Rebello
		Edison Garcia
		
Eduardo Lysias Maia Abraão
		Flávia Fernandes
		Gustavo Grebler
		Isabella Saboya
		
Jean-Pierre Zarouk

João Laudo de Camargo
Luiz Spinola
Mauro Rodrigues da Cunha
Norma Parente
Patrícia Pellini
Paulo F. C. S. de T. P. H. Rudge
Reginaldo Alexandre
Ricardo da Silva
Thelma de Mesquita Garcia e Souza
Wang Jiang Horng
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15. Gestor Fórum de Debates
Coordenador
Paulo Conte Vasconcellos
		
		
		

Adriane Cristina dos Santos de Almeida
Heloisa Belotti Bedicks

16. Governança Corporativa no Terceiro Setor
Coordenador
		Arnaldo Rezende
		
Alberto Emmanuel Whitaker
		André Perrone
		Bento Zanzini
		
Carlos Eduardo Lessa Brandão
		
Cláudio P. Machado
		Danilo Tiisel
		
Dora Sílvia Cunha Bueno
		
Eduardo Marcondes Filinto da Silva
		
Eleno Gonçalves Jr
		
José Manoel Pires Alves
		Lilian Taniguchi
		
Nilton Cesare Padredi
		Paula Fabiani
		
Ricardo Reisen de Pinho
		
Rosa Maria Fischer

17. Governança Corporativa em Empresas
de Capital Fechado
Coordenador
		Roberto Faldini
		Alberto Whitaker
		Alexis Novellino
		Alfredo Castro
		
Aníbal S. Xavier de Oliveira
		Armando Matiolli
		Armando Santi
		
Bruno Orloski de Castro
		
Carlos Alberto Gramani
		
Carlos Alexandre Lobo
		
Carlos E. Lessa Brandão
		Carlos Ebner

Carlos Ernesto de Oliveira
Cibele Salviatto
Clayton Nogueira
Demetrio Souza
Domingos A. Laudisio
Doris Whilhelm
Edison Fernandes
Eduardo Chehab
Elisabeth Lerner
Fernando Bagnoli
Fernando Curado
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		Floreal Rodriguez
		Gláucio Barros
		Gustavo Grebler
		Jan Jarne
		
João Manuel Dias da Silva
		José Abramovicz
		Josino Fonseca
		
Kuno Dietmar Frank
		
Luiz Antonio de Carvalho
		
Luiz Fernando Turatti
		Manoel Belem
		Márcio Amaral
		Márcio Nieble
		
Maria Cristina Archilla

Mariana Dedini
Maurício Carvalho
Paulo Carvalhinha
Paulo Cesar Lopes
Pedro Maziero
Philippe Boutaud
Raul Papaleo
Ricardo Guimarães
Roberta Nioac Prado
Sara Hughes
Thomas Brull
Thomas Gibello Gatti Magalhães
Vanderlei Carvalho

18. Governança em Instituições Financeiras
Coordenador
		
Francisco da Silva Coelho
		Alberto.E.Whitaker
		
Ana Paula Tarossi
		
Antonio Cláudio Reis de Paiva
		
Arnaldo Bonoldi Dutra
		Arno Meyer
		
Aroldo Salgado de Medeiros Filho
		
Artur Henrique de Toledo Damasceno
		
Augusto A. Furine
		
Beatriz Pereira Carneiro Cunha
		Carlos Aquino
		
Carlos Corrêa Assi
		
Carlos H. A. R. Catraio
		
Claudio Augusto Rotolo
		Cláudio Paiva
		Cláudio Sertório
		
Eduardo Georges Chehab
		
Elias Antônio de Oliveira
		Everton Gonçalves
		
Fred Benzaquen Costa
		
Gil Bernardo Borges Leal
		
Gilson de Oliveira Carvalho
		
Gustavo Ouvinhas Gavioli
		Igor Bueno
		
José Danúbio Rozo
		
Jose Flavio Monteiro Franco
		
José Gilberto Jaloretto
		
José Luiz Homem de Mello
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19. Governança em Saúde
Coordenador
		
Luiz de Luca
		
Carlos Infante de Castro
		
Claudio Vinicius Bublitz
		Daniel Pareto
		Denis Carraro
		Dietmar Frank
		
Domingos A Laudisio
		Domingos Ricca
		
Fabíola Azevedo Grijó
		
Francisco R. Balestrin Andrade
		
Fred Benzaquen Costa
		
Hugo Campos Borges
		Humberto Caetano
		Jonatan Schimdt
		
Jose Flavio Monteiro Franco
		
José Helio Contador Filho
		
Laderlei Luiz Marangoni
		
Luis Gustavo Miranda

Marcelo Jorge Sonneborn
Marcio Peres Silvado
Marco Bravo
Marcus Antônio Tofanelli
Maria Luíza Cavalcante Lima Bueno
Marta Patricia Bonk Rizzo
Martin Roberto Glogowsky
Nadia Aprá
Odair Bruno de Oliveira
Paulo Olympio Laitano da Silva
Ricardo dos Santos Abreu
Ricardo Gamarski
Ronaldo Corrêa Martins
Ruben Seidl
Sarita Duarte
Sergio Lopez Bento

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

21. Governança Pública
Coordenador
		Eduardo Guardia
		
Alexandre Cantelli Bergamo
		Armando Matiolli
		Cláudia Valenzuela
		Cláudio Luraschi
		Delorgel Kaiser
		Edgar Jabbour
		
Eraldo Curi Savastano

Erton Sesquim Sanchez
Felício Mascarenhas
Fernando Góes
Jana Macedo
João Verner Juenemann
Josmar Bignotto
Laila Rahal
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Lourdes A. Marques
		Norberto Torres
		Patrícia Audi
		Paulo Saab
		Paulo Uebel
		Roberto Duarte
		Roberto Mendes
		Sadi Ribeiro
		Tatiana Regiani

22. Internacional
Coordenador
		Leonardo Viegas
		
Alberto E. Whitaker
		
Bengt H. Hallqvist
		Gilberto Mifano
		
Heloisa Belotti Bedicks
		Roberto Faldini
		Sandra Guerra

23. Investidores institucionais
Coordenador
		Fábio Moser
		Alberto Whitaker
		
Alessandra Catanante Nasser de Melo
		Aloísio Macário
		
Antônio Alberto Gouvêa Vieira
		
Augusto Carneiro de Oliveira Filho
		Eliane Lustosa
		
Fred Benzaquen Costa
		
Gil Bernardo Borges Leal
		
Ivan Farias de Castro
		
João Laudo de Camargo
		
José Luiz de Souza Motta
		
Luiz Eduardo Gabriel Carvalhosa
		
Luiz Fernando Perdigão
		
Luiz Guilherme Dias
		
Mafran Almeida de Oliveira
		

Marco Antonio Horta Pereira
Maria Paula Soares Aranha
Maria Pia Bastos-Tigre Buchheim
Marta Viegas
Martin Roberto Glogowsky
Murilo Sampaio
Nélio Henriques Lima
Pedro Rudge
Vitor Paulo Camargo Gonçalves
William Bezerra Cavalcanti Filho
Mauro Rodrigues da Cunha
Manuel Cordeiro
Ricardo Weiss
Renato Chaves
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24. Jurídica
Coordenador
		
Paulo F. Campos Salles de Toledo
Vice-coordenador
		Richard Blanchet
		Adriano Salvi
		
Ana Marta C. de Barros Zilveti
		
Antonio Luiz S. Carvalho
		
Eduardo Del Nero Berlendis
		
Gisélia da Silva
		Guilherme Borrego
		Gustavo Grebler
		
José Antonio Ramos
		
Marcelo Marco Bertoldi
		
Maria Cristina Archilla

Mauro Mori
Milton Flávio
Nair Veras Saldanha Janson
Norma Parente
Patrícia Pellini
Richard Blanchet
Rodrigo Pecchiae
Valéria K. Schramm
Vitor Crivorncica
Wanda Coelho

25. Práticas de Governança em Empresas Estatais
Coordenador
		
Pedro Mäder Meloni
		Angela Donaggio
		Ayres Mascarenhas
		
Carlos Rocha Velloso
		Denise Gomes
		
João V. Juenemann
		
José Gilberto Jaloretto

Liége Oliveira Ayub
Mário Engler
Marlos Gaio
Renato Chaves
Rivail Trevisan
Robson Laranjo

26. Prêmio de Governança
Coordenador
		Didier Klotz
		André Carvalhal
		
Carlos Eduardo Lessa Brandão
		Gunter Eberhardt
		
João Batista Fraga
		

Paulo D. Villares
Ricardo Leal
Wang Jiang Horng

27. Prêmio Academia
Coordenação
		Edy Kogut
		
		

Cláudio Pinheiro Machado
Neusa Maria Bastos F. Santos

Roberta Nioac Prado
Roberto Lamb
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28. Prêmio Imprensa
Coordenação
		Richard Doern
		Heródoto Barbeiro
		
Luiz Alberto de Farias
		

Paulo Nassar
Wilson Carnevalli Filho

29. Recursos Humanos
Coordenador
		Josmar Bignotto
		Adriana Adler
		Alfredo Castro
		Ana Silvia
		Antônio Tupy
		Bernardo Wolfson
		Cibele Castro
		Cláudio Garcia
		Cláudio Luraschi
		Cláudio Mazzaferro
		Eduardo Oliva
		
Francisco I. R. Ramirez
		Guilherme Dale
		Henri Vahdat
		Joaquim Rocha

Luiz Marcatti
Magui Castro
Mariana Dedini
Moacir Salzstein
Nadir Costa
Nelson Junque
Neusa Maria Bastos
Paulo Person
Paulo Roberto de Campos Valim
Raul Papaleo
Ricardo Porto
Roberto Cunha
Ugo Barbieri

30. Secretaria de Governança
Coordenador
		
Gisélia da Silva
		
Adriana de Andrade Solé
		
Afranio Barbosa de Souza
		
Alessandra Catanante Nasser de Melo
		Alfredo Castro
		Anamaria Pugedo
		
Ana Paula Tarossi Silva
		
Attilio Pisa Neto
		
Augusto Carneiro de Oliveira Filho
		
Bruno Lage de Araújo Paulino
		
Carlos Roberto Matavelli
		
Elsie Cristina Sarmento Silva
		
Elza Maria Messias Lopes
		
Floreal Rodriguez Rosa
		Frade Barros
		
Fred Benzaquen Costa
		
João Manuel Dias da Silva
		Jonatan Schmidt
		
José Paulo Albanez F. Luscri

Julio Volotao
Luís Antonio Paccola Coneglian
Luiz Eduardo Gabriel Carvalhosa
Maria Luíza Cavalcante Lima Bueno
Mariana de Toledo Dedini
Mariangela Abreu Lima
Marta Patrícia Bonk Rizzo
Milton Lopes Antelo Filho
Moacir Salzstein
Nelson Raso
Ricardo Gamarski
Roberto Koiti Nakagome
Rosangela Valio CamargoCarmen Ruette
Teruo Murakoshi
Tatiana Regiani
Wanda de Mello Brandão Pires Coelho
Wendel Gomes da Silva
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Sobre o relatório
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Desde sua fundação em 1995, o IBGC elabora
relatórios anuais, cujas publicações acontecem no
mês de março, sendo o último divulgado em 2010.
Na mesma linha dos três anos anteriores, a versão
completa deste relatório será publicada em PDF e
hotsite, e a resumida, em Sumário Executivo impresso. Dúvidas e sugestões ao conteúdo relatado neste documento podem ser direcionadas ao
e-mail - mairasardao@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) - Nível C de aplicação - ao integrar os desempenhos econômico e social num mesmo relatório.
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 2010, o que inclui fazer um
panorama dos cursos, palestras, fóruns de debates
e acadêmicos, congresso, publicações, pesquisas,
entre outras ações, além dos quadros financeiro e
de associados.
Neste terceiro ano de relatório com indicadores
GRI, foram mantidos como públicos prioritários os
associados e funcionários do IBGC, reconhecendo, porém, a importância de ampliar esse público
para os já identificados agentes de relacionamento,
cujas ações influenciam ou são influenciadas pelo
Instituto. São eles: academia, fornecedores, ór-gãos
governamentais e reguladores, imprensa, agentes

de mercado, empresas de auditoria e instituições
sem fins lucrativos.
Este relatório está consoante com as diretri-zes da
GRI e atento aos parâmetros propostos pela Associação Brasileira das Companhias Abertas (Abrasca),
cuja premiação elegeu o relatório do IBGC de 2009
como o vencedor da categoria Organizações não
Empresariais. Até então, o Instituto havia obtido a
segunda colocação no mesmo prêmio (2007 e 2008).
Ampliação dos indicadores
A partir de pesquisa realizada com os associados
em 2009, o IBGC identificou a concordância em
ampliar os indicadores GRI em seu relatório anual.
Para 2010, o Instituto tomou a iniciativa de verificar
o impacto indireto de sua atuação, quando completou 15 anos de fundação.
Foi enviada mensagem para cerca de 30 profissionais do mercado, envolvidos com a causa da Governança Corporativa, e formadores de opinião questionando como avaliam o trabalho do IBGC para as
empresas brasileiras e para o mercado de capitais e
se acreditam que o Instituto tenha contribuído com
melhorias. As respostas foram compiladas e dispostas ao longo do relatório, de forma destacada.
Por sua vez, os indicadores ambientais continuam
avaliados pelo IBGC como essenciais, porém, dentro do quadro de materialidade – urgência e impacto às atividades internas e globais - não estão
contemplados.

Indicadores GRI
O IBGC amplia a seleção de indicadores de 8 para
11 identificados como aplicáveis à sua realidade,
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. Responsabilidade pelo produto: PR3 a PR5).
Outra novidade fica por conta do aprimoramento
na integração entre os dados. Neste ano, o IBGC
dispõe os indicadores GRI disseminados pelo conteúdo do relatório (veja índice remissivo).
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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 e entidades parceiras, por acreditarem e promoverem as melhores práticas; aos colaboradores, professores e palestrantes da Jornada Técnica, pelo trabalho realizado; ao quadro
empresarial, pelo reconhecimento; e a todos que contribuíram, direta ou indiretamente, no
êxito das ações em 2010.

Dedicamos agradecimento especial a:
ABI
Acionista.com.br
Algar
Amcham
APIMEC
Audibra
Banco do Brasil
Banco Volkswagen
Banrisul
BDMG
BDNES
BDO Trevisan
BI International
BM&A
BM&F Bovespa
Bocater, Camargo, Costa e Silva Advogados
Booz & Company
BP
Bradesco
Brasilprev
Camargo Correa
Casa das Garças
Cassi
CCFB
CCR
Cemig
Coelho dos Santos
COPASA
COPPEAD
Cosil
CPFL
Deloitte
EBX
EDP – Energias do Brasil
EMBRAER
Ernst & Young
Euronext
Faculdade Milton Campos
Faldini – GC e Empresas Familiares
FBN
Federasul
Ferrazzo & Favarim
Fundação Banco do Brasil
Gaia, Silva, Gaede & Associados
GIFE
Global Corporate Governance Forum
Governare – Gestão e Governança
Grendene
Grupo Santander Brasil

Heidrick & Struggles
IBPT
ICTS
INEPAD
Instituto Camargo Corrêa
Intralinks
Itaú Unibanco
Juenemann Advogados Associados
KPMG
LAZAM/MDS
LCV Governança Corporativa
Light
Loeser e Portela Advogados
London Stock Exchange
Macro Auditoria McKinsey & Company
Mastersaf
Motta, Fernandes Rocha Advogados
MSCI
Natura
Nossa Caixa
OAS
OCDE
Oi
Ordem dos Economistas do Brasil
PETROBRAS
PETROS
Planner
PwC
Promon
Protiviti
Revista Razão Contábil
Revista Capital Aberto
Revista RI
Risk Control
Sabesp
Saint Paul Editora
SCHINCARIOL
Securato, Milchteim e Leão Advogados
Solví
Spencer Stuart
SulAmérica
Table Partners
Terco Auditoria e Consultoria
Towers Watson
Tozzini Freire Advogados
Usiminas
Valor Econômico
Veirano Advogados
Zulmar Neves Advocacia
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Cleber M. Tavares
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Francisca Nunes
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Gabriela Dias
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Revisão Ortográfica
Lucélia A. Pulzi
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Imagens
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Romi

Categoria funcional

Maxion

Odontoprev

Quantidade de
funcionários
2008
1
4
9
5

Superintendência Geral
Gerência
Administrativo
Centro de Conhecimento, Projetos
Especiais e Comunicação

2009
1
4
10
7

Indicadores GRI
Nível de Aplicação C
Indicadores

Página

1.1
2.1, 2.2, 2.5 a 2.7 e 2.9 a 2.10
2.3
2.4
2.8
3.1 a 3.8 e 3.10 a 3.12
4.1 a 4.4, 4.14 e 4.15
EC1
EC5, LA1 a LA3, LA10 e LA11
SO5
PR3 a PR5

7
11
47
Contracapa
34 e 49
73
47
35 e 36
49
16
33

Carga horária
estudos
2010
1
5
10
9

2008
44
48
16
94

2009
87
264
1374
592,5

Comitês
1. Admissão
2. Auditoria
3. Editorial
4. Pessoas

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.

2010
114
476
1444
508

Instituto Brasileiro de Governança Corporativa
Av. das Nações Unidas, 12.551, 25º andar – cj. 2508
World Trade Center
CEP: 04578-903
São Paulo – SP
Telefone: 55 11 3043-7008
Fax: 55 11 3043-7005
E-mail: ibgc@ibgc.org.br
Capítulo MG
Telefone: 55 11 3043-6009
E-mail: ibgcmg@ibgc.org.br
Capítulo Paraná
Av. Sete de Setembro, 5.011 – cj. 901
World Business
CEP: 80240-000
Curitiba - PR
Telefone: 55 41 3022-5035
E-mail: ibgcparana@ibgc.org.br
Capítulo Rio
Telefone: 55 11 3043-6009
E-mail: ibgcrj@ibgc.org.br
Capítulo Sul
Av. Carlos Gomes, 328, 4º andar - cj. 404
CEP: 90480-000
Porto Alegre - RS
Telefone: 55 51 3328-2552
Fax: 55 51 3328-2552
E-mail: ibgcsul@ibgc.org.br

Pelo quarto ano, o IBGC optou por imprimir apenas o Sumário Executivo a fim de poupar recursos naturais e financeiros.
O Relatório Anual na íntegra está disponível na internet: www.ibgc.org.br
Solicitações de informações adicionais ou sugestões de conteúdo do Sumário e
do Relatório podem ser enviadas para mairasardao@ibgc.org.br

