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ESTRATÉGIA E ANÁLISE

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

VALORES
Pró-ativismo: comprometimento com a capacitação
de agentes e com o desenvolvimento e a
disseminação das melhores práticas.
Diversidade: valorização e incentivo à
multiplicidade de ideias e opiniões.
Independência: 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;
Equidade:
Caracteriza-se pelo tratamento justo de
todos os sócios e demais partes interessadas
(stakeholders). Atitudes ou políticas
discriminatórias, sob qualquer pretexto,
são totalmente inaceitáveis;
Prestação de Contas (accountability):
Os agentes de Governança devem prestar contas
de sua atuação, assumindo integralmente as
consequências de seus atos e omissões;
Responsabilidade Corporativa:
Os agentes de Governança devem zelar pela
sustentabilidade das organizações, visando à
sua longevidade, incorporando considerações
de ordem social e ambiental na definição dos
negócios e operações.
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MENSAGEM DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO
O ano de 2012 nos ofereceu a oportunidade de
refletir criticamente sobre o estágio das práticas
de Governança em nosso País e a possibilidade
de se promover um avanço virtuoso, antecipando
situações de crise e apontando meios de evitá-las.
O contexto brasileiro exige atuar com maior
profundidade para a melhoria da Governança, a
qual deve receber a atenção de todos os agentes
da sociedade brasileira.
O IBGC encontra-se em posição qualificada para
liderar esse processo de discussão, principalmente
por congregar múltiplas partes interessadas e pelo
seu histórico como referência nacional ao longo de
seus 17 anos de existência.
Em 2012, o IBGC esteve envolvido em diversas
iniciativas ligadas a temas de ponta de Governança
no Brasil e no Exterior.
Ao lado de Amec, Anbima e BM&FBovespa, o IBGC
fez parte da criação do Comitê de Aquisições
e Fusões (CAF), entidade de autorregulação
voluntária, com a finalidade de buscar maior
equidade nas ofertas públicas de aquisição de
ações e operações de reorganização societária.

No cenário global da Governança, o IBGC
participou do World Forum on Governance, em
Praga, República Tcheca, onde organizações de
todo o mundo iniciaram a definição de um plano
de ação para implementação da Declaração de
Praga sobre Governança e Anticorrupção.

Integrated Reporting Council (IIRC). O relato
integrado refere-se à comunicação concisa e
globalmente padronizada sobre a estratégia,
Governança, desempenho e perspectivas de
uma organização, visando à preservação e
criação de valor no curto, médio e longo prazos.
Aos aspectos financeiros são integrados os
ambientais, sociais e de Governança (ESG).
Na mesma linha, o IBGC continua a hospedar
a Global Reporting Initiative (GRI) no Brasil e
participa do Comitê Técnico da Global Initiative
for Sustainability Ratings (GISR).
Em 2012, o IBGC ampliou, ainda mais, sua
presença e influência internacionais. O Instituto
participou da criação da Global Network
of Director Institutes (GNDI), uma parceria
internacional entre nove importantes organizações
de conselheiros e Governança em países dos
cinco continentes, fazendo parte do seu Comitê
Executivo. Em âmbito regional, o IBGC passou
a presidir a Rede de Institutos de Governança
Corporativa da América Latina (IGCLA - Instituto
de Gobierno Corporativo de Latino América), que
reúne institutos de nove países da região.

O tema do relato integrado foi destaque
internacional em 2012, tendo o IBGC passado
a participar do Conselho do International

Quanto ao Conselho de Administração do IBGC,
seu foco, em 2012, foi na estratégia, Governança
e sucessão no Instituto.

O IBGC passou a integrar o Comitê Técnico de
Ofertas Menores, estabelecido pela BM&FBovespa,
CVM, ABDI e Finep, visando à ampliação da
utilização do mercado de capitais por pequenas e
médias empresas. As propostas resultantes serão
encaminhadas ao governo brasileiro.
Ainda, foram mantidas as parcerias estratégicas
com a CVM e o BNDES, objetivando, por
meio de eventos, o debate e a disseminação
de conhecimento.
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Estratégia
O Conselho estabeleceu um calendário para o
planejamento estratégico do IBGC, adotando a
realização de uma revisão anual e ajustando os
caminhos e a velocidade das ações, sem alterar
o seu norte. Uma avaliação profunda das diretrizes
estratégicas acontecerá a cada quatro anos.
Na revisão anual de 2012, foram enfatizados:
o papel de advocacy, a expansão geográfica,
os novos públicos e a criação de valor
para associados.
O papel de advocacy, ou seja o esforço de
advogar ou apoiar a causa da boa Governança,
faz parte da origem do IBGC. A proposta é
retomar essa atividade de forma mais intensa.
Estamos buscando um maior engajamento da
sociedade com as boas práticas de Governança,
visitando agentes relevantes da sociedade,
elaborando cartas de opinião e promovendo
discussões interagentes.
Quanto ao crescimento geográfico, o IBGC,
em 2012, buscou levar a mensagem da boa
Governança a cinco Núcleos em formação,
realizando eventos no Ceará, Distrito Federal,
Pernambuco, Santa Catarina e interior de
São Paulo.
A revisão de 2012 revalidou a decisão de o
IBGC ampliar a atuação junto às cooperativas e
organizações do Terceiro Setor, tendo ajustado a
velocidade dos avanços, e atuar em Governança
pública, esta a partir de 2015.
Finalmente, a revisão deu destaque à criação de
valor para os associados, por meio de aumento
nos descontos para as atividades, assim como
ampliou sua oportunidade de participação. Já em
2012, o IBGC passou a transmitir on-line seus
eventos mensais, com possibilidade de perguntas
dos internautas, e a realizar webinars, com a
participação de pessoas de todo o País.
A orientação estratégica é para ampliar
estas iniciativas.
Governança e Sucessão
O Conselho introduziu algumas práticas em
seu modelo de Governança em 2012, dando
continuidade às iniciativas empreendidas pelos
Conselhos anteriores:

• Adoção de declaração de conflito de interesses
pelos conselheiros, a ser renovada anualmente;
• Adoção de mandato anual para as vicepresidências do Conselho, assegurando
transição e melhor aproveitamento das
diversas competências;
• Ampliação do papel da Secretaria do Conselho,
que agora se ocupa de todo o processo de
sua atuação;
• Implantação de calendário temático anual, com
definição dos temas relevantes a serem tratados
ao longo do ano;
• Revisão do escopo dos comitês do Conselho;
• Mapeamento de riscos do Instituto e implantação
de modelo de gerenciamento, a ser finalizado
ao longo de 2013;
• Realização, pela primeira vez, de avaliação do
Conselho no conceito de 360 graus e com a
ajuda de terceiro independente;
• Revisão do funcionamento das comissões,
buscando assegurar maior diversidade na sua
composição e a presença dos tomadores de
decisão de Governança nas organizações,
sobre as quais foi aperfeiçoado o processo de
avaliação anual e de aprovação do plano
de trabalho.
O Conselho avançou na estruturação do processo
para a sucessão dos principais executivos do
Instituto, apoiado na contribuição de consultoria
especializada sobre as competências requeridas
aos seus executivos. O plano de sucessão será
revisado anualmente pelo Conselho.
O Relatório Anual traz mais informações sobre
a Governança do IBGC e a avaliação do
Conselho, além das demais iniciativas e atividades
do Instituto.
O Conselho do IBGC agradece profundamente aos
cerca de 430 voluntários que trabalham em suas
comissões e contribuem com suas atividades. Esse
engajamento é um dos grandes pilares do sucesso
do Instituto. Agradece também à equipe, cujo
empenho e compromisso viabilizam o cumprimento
do propósito do IBGC.
Convidamos todos para seguirmos nessa jornada
apaixonante, que é promover a melhoria da
Governança nas organizações. Temos muito
o que fazer.
Sandra Guerra
Presidente do Conselho de Administração do IBGC
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O IBGC

Fundado em 27 de novembro de 1995, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) é uma
entidade sem-fins lucrativos de atuação nacional e internacional, que tem como meta a busca pela excelência
em Governança nas mais diversas formas de organização. Em sua atuação como centro de conhecimento no
tema, 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 mantém um quadro de pesquisadores e especialistas sempre atentos às mudanças
do universo empresarial.
Resultados dessa união de esforços estão refletidos nas publicações, tendo como primeiro e principal documento
o Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa, cuja primeira edição foi publicada em 1999.
Balizador das práticas disseminadas pelo IBGC, o Código permeia todos os demais documentos: dos livros
às séries Cadernos de Governança, Estudos de Casos, Experiências em Governança e Cartas Diretrizes. O
Instituto possui também o seu Código de Conduta.
Desde 1998, quando realizou seu primeiro curso de formação de conselheiros, o Instituto já capacitou quase
10 mil executivos, empresários, pesquisadores e conselheiros. Anualmente, o IBGC realiza o Congresso
Internacional de Governança Corporativa e promove duas premiações de grande prestígio, o Prêmio IBGC
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 Governança Corporativa
da América Latina.
Para mais informações, acesse o website do IBGC: www.ibgc.org.br.
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ASSOCIADOS
Ao aferir a quantidade de
associados em 2012, o IBGC
optou por levar somente em
conta os ativos. Foi realizado
o recadastramento e todos
aqueles que, por algum motivo,
deixaram de pagar a anuidade
em 2011 e 2012 foram
retirados do rol de membros do
IBGC, o que justifica o desnível
entre o número de associados
de 2011 e 2012. Até o ano
passado, o IBGC divulgava o
montante de associados ativos
e os inativos (ou inadimplentes).
O total de associados
inativados foi de 389 pessoas
físicas e 53 pessoas jurídicas.
O IBGC totalizou 1.212
associados ativos pessoas
físicas e 192 pessoas jurídicas
associadas, em 2012.
Dentre estas, 23 Associados
Mantenedores, organizações
que contribuem adicionalmente
para a mantença do IBGC.
Em 2012, foram 320 novos
membros: 262 novos
associados pessoa física e 58
representantes dos 29 novos
associados pessoa jurídica. O
destaque entre os associados
pessoas físicas foram as
mulheres. Em 2012, houve
um aumento de mulheres no
montante de novos associados
de 55%. A média de tempo de
associação é de quatro anos.
Distribuição dos
associados
Associados Pessoas Físicas
Os novos associados estão
localizados, majoritariamente,
nas regiões Sudeste (75%) e Sul
(18%) e tiveram um aumento,
ainda pouco significativo, no
Nordeste (3%) e no Norte (1%) –
2,5 e 0,6, em 2012. O quadro

75%
18%
3%
3%
1%

SUDESTE
SUL
CENTRO-OESTE

29
novos associados
pessoas jurídicas

NORDESTE
NORTE

262
novos associados
pessoas físicas

de pessoas físicas engloba
conselheiros de empresas
abertas e fechadas, diretores,
advogados e executivos, entre
outros agentes da Governança.
Os associados pessoa física
desfrutam da estrutura
e atividades do Instituto,
com preços diferenciados
e prioridade no acesso aos
materiais produzidos pelo
IBGC, além de terem acesso ao
rico conteúdo e conhecimento
compartilhado no âmbito das
reuniões das comissões.
Associados Pessoas Jurídicas
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, bem como prioriza,
como ocorre com os PF, o
fornecimento à organização de
materiais e conteúdos
produzidos pelo Instituto. Os
representantes PJ, assim como
todos os colaboradores das
organizações associadas,
possuem também acesso ao
rico conteúdo e conhecimento
compartilhado no âmbito das
reuniões de comissões. Os

71%
19%
6%
3%
1%

SUDESTE
SUL
CENTRO-OESTE
NORDESTE
NORTE

associados PJ também podem
consultar gratuitamente o Banco
de Conselheiros Certificados
do Instituto.
Associados Mantenedores
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 Mantenedores
é de empresas, geralmente
líderes em seus segmentos de
atuação, que se manifestam
publicamente favoráveis à
causa e contribuem, por meio
de colaboração financeira, para
a realização de atividades que
se destinam ao fortalecimento
dos objetivos do IBGC.

91%
5%
4%

SUDESTE
SUL
CENTRO-OESTE
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CAPÍTULOS
Difusores Regionais das Boas Práticas
Com o propósito de ampliar seu alcance em território nacional na disseminação das boas práticas de
Governança Corporativa, o IBGC conta, desde 2009, com quatro capítulos regionais: 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 Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Vale
destacar que os Capítulos têm o compromisso de desenvolver uma programação independente de atividades,
no fomento das boas práticas de Governança ao público regional.
O ano de 2012 foi marcado pela consolidação dos capítulos, com aperfeiçoamento das relações entre sede
e regionais e pela eleição de seus novos coordenadores. Também foi dado início ao plano de expansão
das fronteiras do IBGC por meio de uma nova modalidade de inserção institucional, os chamados Núcleos,
atualmente em estágio de formação.

Capítulo MG
Completando três anos de atividades, o Capítulo
manteve em sua agenda de ações de 2012,
palestras e cursos abertos.
O ciclo de eventos teve início em abril com
mesas-redondas sobre a Instrução CVM
509 – Comitê de Auditoria – Reflexões. Três
debatedores estiveram presentes: Carlos
Rabelo, diretor de regulação de emissores da
BM&FBovespa; Luiz Carlos Passetti, sócio de
Auditoria da Ernst & Young Terco; e Madson
de Gusmão Vasconcelos, gerente de Normas
de Auditoria da CVM. Como moderador, João
Laudo de Camargo, membro do Conselho de
Administração do IBGC.
Em setembro foi debatida a Responsabilidade
Jurídica de Conselheiros de Administração e
Diretores, tendo como foco os principais aspectos
relacionados ao cargo e sua responsabilidade
perante a própria companhia e terceiros. O evento
contou com Richard Blanchet, coordenador da
Comissão Jurídica do IBGC, e Mônica Simão,
diretora- executiva de Relações com Investidores
da MRV Engenharia e Participações. No encontro
também foram apontados os principais destaques

do Guia de Responsabilidade Jurídica de
Conselheiros de Administração e Diretores,
lançado em 2012.
Foi realizada em dezembro outra mesa- redonda,
em que se debateu o tema “O desafio da seleção
de um Conselho de Administração adequado
para a organização”, com Josmar Bignotto,
coordenador da Comissão de RH do IBGC, e Joel
Kos da Locamérica, compartilhando a experiência
vivenciada por esta empresa, seus desafios e
oportunidades, além de uma reflexão sobre os
principais aspectos desse processo. Realizou-se no
mesmo dia, com a participação da Presidente
do Conselho de Administração, Sandra Guerra,
Assembleia Geral Extraordinária para prestação
de contas aos associados e eleição para membro
do Comitê Coordenador do Capítulo, e também
um Encontro da Comunidade de Conselheiros
Certificados, que discutiu o tema de atualização e
atratividade de um conselheiro.
O Capítulo realizou ainda
dois cursos abertos: Governança Corporativa
em Empresas Familiares, em sua terceira edição,
e a quarta edição de As Melhores Práticas de
Governança Corporativa.
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Capítulo Paraná
A agenda de 2012 teve início com a palestra
Motivação e Remuneração de Executivos e
Conselheiros, proferida pelo headhunter Bernt
Entschev, da De Bernt Entschev Human Capital.
No segundo semestre, mais duas palestras foram
realizadas: A Evolução da Governança Corporativa
no Grupo Thá, com Arsenio de Almeida Neto,
diretor-superintendente; e Formação
de Herdeiros na Empresa Familiar, com Silvana
Romagnole, presidente do Conselho de Família e
Conselheira da Romagnole.
Em novembro, aconteceu o 22º Encontro de
Educação Continuada para Conselheiros
Certificados do Programa de Certificação
de Conselheiros do IBGC, tendo como tema
O Mercado de Conselheiros no Brasil –
oportunidades, seleção e tendências. E contou com
palestra de Guilherme Dale, da Spencer Stuart.
Outra ação do Capítulo foi a participação em
café da manhã no Conselho Regional de
Administração, quando Carlos Alberto Ercolin,
membro do Comitê Coordenador do Capítulo,
falou sobre Governança Corporativa.

Capítulo Rio
Durante o ano, o Capítulo realizou palestras e
debates em parceria com várias entidades,
além de cursos.
A agenda do ano teve início em fevereiro com
a realização de debate sobre as implicações
da Instrução CVM/509/11. O encontro reuniu
o especialista em Normas Contábeis da CVM
José Carlos Bezerra; o sócio da auditoria Ernst
& Young Terco, Idésio Coelho; a diretora jurídica
responsável pela área societária da Embraer,
Márcia Sato; e a responsável pelo jurídico da área
de Mercado de Capitais do BNDES, Renata Victer.
A moderação ficou a cargo do coordenador do
Capítulo na época, João Laudo de Camargo.
Em março, foi realizado o curso Normas Contábeis
Brasileiras: principais alterações e o papel dos
conselheiros. No mês seguinte, o Capítulo promoveu
debate sobre o tema Governança Corporativa e
Desafios de Relacionamento com Investidores. A

Também em novembro, o Capítulo participou
do 1º Congresso Brasileiro de Governança e
Planejamento Tributário, do Instituto Brasileiro
de Planejamento Tributário IBPT, abordando o
tema Governança Tributária Empresarial. Foram
promovidas no ano mais duas edições dos cursos
abertos do IBGC: a sexta edição do Curso para
Conselheiros de Administração e a sétima do
Curso de Governança Corporativa em
Empresas Familiares.
Com o objetivo de estreitar o relacionamento com
o mundo acadêmico, o Capítulo também realizou
visitas às instituições de ensino Universidade
Positivo e a FAE Business School, além de outras
entidades como a Universidade da Indústria
(UNINDUS), Sebrae, Endeavor e cooperativas.
Paralelamente, ao longo do ano, foi dada
sequência às ações desenvolvidas em conjunto com
o Capítulo Sul, visando sensibilizar os empresários
de Santa Catarina nas questões relativas às
boas práticas. Entre as iniciativas, destaca-se a
participação em cafés da manhã nas associações
comerciais de Joinville, Blumenau, Criciúma e
Jaraguá do Sul.

mesa foi composta pelo subprocurador-chefe da
Procuradoria Federal Especializada junto à CVM,
José Eduardo Guimarães Barros; pelo diretor de
Relações com Investidores na Oi-Telemar, Roberto
Terziani, e pelo sócio-fundador da gestora de
recursos Leblon Equities, Marcelo Mesquita.
Dois eventos foram realizados em maio – o 17º
Encontro da Comunidade dos Conselheiros
Certificados do IBGC, que tratou de modelos de
Governança Corporativa instituídos por um Fundo
de Private Equity nas empresas investidas, que teve
como palestrante Eduardo Faria, sócio e gestor
de fundos da Jardim Botânico Investimentos. No
mesmo mês, o Capítulo contou com a 4ª edição do
Curso de Conselheiro Fiscal — Teoria e Prática.
Em agosto aconteceu mais um encontro dos
conselheiros certificados, com palestra de
Guilherme Dale, da Spencer Stuart São Paulo,
sobre O Mercado de Conselheiros no Brasil –
oportunidades, seleção e tendências.
No mesmo mês, o Capítulo sediou pela primeira
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vez a segunda edição nacional do Directors
College Brazil, parceria do IBGC com o Stanford
Rock Center for Corporate Governance, uma
iniciativa da Stanford Law School e da Graduate
School of Business at Stanford. Trata-se de
programa intensivo de um dia, destinado a
conselheiros e executivos de empresas brasileiras,
listadas ou não.
Ainda em agosto, foi promovido, um almoço em
parceria com a Câmara de Comércio França-Brasil
(CCFB) com palestra de Roberto Tadeu, diretor da
CVM, sobre Independência dos Conselheiros
de Administração.

Capítulo Sul
O Capítulo promoveu no Rio Grande do Sul e no
sul de Santa Catarina, cursos inéditos, Talk Hours,
o Fórum de Governança para Empresas Familiares
e, em conjunto com a FIESC, o primeiro curso
aberto em Santa Catarina.
Foram mantidos os cursos para Conselheiros de
Administração e o de Governança Corporativa
em Empresas Familiares, e lançados outros dois:
Princípios e Práticas em Governança Corporativa e
Estratégias de Mediação: Construção de Consenso
no Conselho.
Realizados, também, oito Talk Hours, entre os
quais, um com a sócia-fundadora da Geyer
Ehlers e do Instituto Sucessor, Magda Geyer Ehler,
sobre o tema A Família Empresária diante da
Profissionalização, realizado em Porto Alegre;
e outro com a presidente do Conselho de
Administração do IBGC, Sandra Guerra, que falou
sobre Mulheres no Conselho. O último evento
deste tipo no ano teve como palestrante o diretorexecutivo da Cox Family Enterprise Center, da
Kennesaw State University, Joe Astrachan, que falou
sobre Governance in the Family Business.
Em parceria com a Amcham-Porto Alegre, o
Capítulo realizou, na capital gaúcha, seu evento

Em outubro aconteceu uma mesa-redonda sobre
Governança em Sociedades sem Controlador
Definido, inciativa do IBGC, em parceria com o
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES). O evento teve como debatedores
Alexandre Silva, presidente do Conselho da
EMBRAER, Laura Bedeschi de Mattos, chefe do
Departamento de Acompanhamento e Gestão da
Carteira de Ações da BNDESPAR, e Sergio Mychkis
Goldstein, responsável pelo Jurídico de Negócios
do Banco Itaú BBA. A programação do Capítulo
também incluiu a realização do Curso para
Conselheiros de Administração que teve início em
outubro e do Curso de Secretaria de Governança.

de maior proporção até o momento: o I Fórum
de Governança Corporativa para Empresas
Familiares, que reuniu mais de 500 pessoas.
Estiveram presentes algumas empresas atuantes
há décadas no País, entre elas a Gerdau, que foi
representada pela vice-presidente do Conselho do
Instituto Gerdau, Beatriz Gerdau Johannpeter, e a
Killing Tintas, com participação da coordenadora
do Comitê Familiar, Gladis Killing.
Também participaram do Fórum a conselheira do
Grupo Sabemi, Maria Izabel Schneider Severo;
o assessor da diretoria e a coodenadora do
Conselho de Sócios Familiares, respectivamente
Jeferson e Valéria Bertolini, da empresa Bertolini;
e o fundador da empresa de auditoria Diehl,
Biedermann & Bordasch, Anton Karl Biedermann.
A abertura do evento foi realizada pelo conselheiro
do IBGC, Carlos Biedermann.
Em Santa Catarina foram realizados Talk Hours em
Blumenau, Jaraguá do Sul, Joinville e Criciúma,
além de palestra sobre Governança Corporativa
em Empresas Familiares, para a Federação das
Associações Empresariais de Santa Catarina, em
Tubarão. Também foi lançado o primeiro curso
aberto do IBGC – Governança Corporativa:
Princípios e Práticas, que teve o apoio da FIESC.
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Núcleos em estágio
de formação
No primeiro semestre do ano,
começaram a ser colocadas em
prática, as primeiras iniciativas
para a concretização dos
Núcleos do IBGC. O objetivo
é garantir aos associados de
outros Estados a oportunidade
de conhecer os benefícios da
Governança. Para tanto, foram
realizados palestras divulgando
a mensagem da Governança
e institucionais sobre IBGC
no Nordeste (Sergipe, Ceará
e Pernambuco), contando
também com a participação
do consultor César Souza e
do diretor administrativo da
Baterias Moura, Moacy de
Freitas Melo.
Também foram realizadas
palestras e eventos no Distrito
Federal, Campinas e Santa
Catarina, primeiras localidades
escolhidas, após pesquisa, para
o IBGC crescer, em parceria
com empresas renomadas
Entre elas, no mês de junho
a superintendente-geral do
IBGC, Heloisa Bedicks, esteve
em Fortaleza e Recife. Na
ocasião, Bedicks esclareceu que
“não se trata de virmos de São
Paulo para criar o IBGC local.
O núcleo tem de surgir do
interesse das lideranças locais”.
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Dimensão Institucional
Ao tornar-se referência brasileira e Centro de
Excelência em Governança Corporativa do Global
Corporate Governance Forum, o número de
parcerias do IBGC com institutos e organizações
locais e internacionais passou a multiplicar-se
a cada ano, assim como a sua participação
em eventos de ponta no País e no Exterior. O
envolvimento ativo dos seus associados, que
empregam tempo e recursos próprios em ações
voltadas ao desenvolvimento da Governança,
contribui para uma maior visibilidade do Instituto
nas agendas global e regional, assim como a
dedicação de seus colaboradores.
Exemplo disto foi a manutenção do convênio de
cooperação técnica assinado no Rio de Janeiro,
no ano anterior, com o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)
para a realização de eventos e elaboração de
estudos, visando divulgar o tema da Governança
no País. Com o suporte do Capítulo Rio, também
foi mantida a parceria com a Comissão de
Valores Mobiliários (CVM) para a realização
de eventos. O Rio sediou, ainda, o segundo
curso da Universidade de Stanford no País, uma
parceria do IBGC com o Stanford Rock Center for
Corporate Governance.

O IBGC, ademais, renovou parceria com a
Amcham-Porto Alegre, resultando na realização
do evento de maior proporção do Capítulo
Sul no ano. E, visando divulgar a Governança
também no interior de São Paulo, fez parceria
com a Amcham-Campinas para a realização do
Ciclo de Governança Corporativa. Na área de
cursos, o IBGC contou com o Grupo de Institutos,
Fundações e Empresas (Gife) para a realização
de três edições do Curso de Governança para
Fundações e Institutos Empresariais.
Pelo segundo ano consecutivo, o Instituto hospedou
as atividades da Global Reporting Initiative (GRI) no
Brasil. A GRI é uma entidade internacional sem-fins
lucrativos reconhecida por ter um padrão mundial
de relatórios e de indicadores de sustentabilidade.
O Brasil foi o primeiro país onde a GRI estabeleceu
um Ponto Focal, atualmente alocado no IBGC.

“O IBGC é a primeira ONG no Brasil a reportar no
padrão GRI, sendo a base das atividades do Ponto Focal
da GRI desde janeiro de 2011, apoiando-nos em todas
as nossas necessidades no País. Somos muito gratos
pela parceria e apoio para a realização dos nossos
trabalhos no Brasil.”
Glaucia Terreo
Diretora do Ponto Focal da GRI no Brasil
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O Instituto também passou a ser membro e
coordenador, juntamente com a Apimec, do
Conselho Consultivo das Entidades Certificadoras
(CCEC), órgão que visa contribuir para o alto
padrão de qualidade dos processos de certificação
de profissionais no Brasil.
Novos acordos foram firmados com entidades
e universidades, com o objetivo de oferecer
aos conselheiros certificados pelo IBGC outras
modalidades de aprimoramento dentro do
Programa de Educação Continuada, destacandose o curso Pós-MBA B.I. International, os
cursos realizados pelo CRA-SP (Conselho
Regional de Administração de São Paulo),
Ancord (Associação Nacional das Corretoras e
Distribuidoras de Valores), IIA Brasil (Instituto
dos Auditores Internos do Brasil) e ICSS (Instituto
de Certificação da Seguridade Social), além
do Programa Bankrisk para a formação de
planejadores financeiros pessoais.
Também foram realizadas visitas da presidente
do Conselho de Administração do IBGC, Sandra
Guerra, e da superintendente-geral, Heloisa
Bedicks, a entidades como Anbima, Cade, BNDES
e BM&FBovespa, objetivando apoiar as iniciativas
em prol da Governança destas instituições, oferecer
sua contribuição para tais iniciativas, dada a
neutralidade do Instituto, divulgar a decisão do
IBGC em ampliar seu papel de advocacy [defesa e
argumentação em favor de uma causa] e divulgar
suas metas para o próximo ano.
Ao longo do ano, o IBGC ainda fez novos
acordos ou manteve parceria com a Associação
de Investidores no Mercado de Capitais (Amec),
B.I. Internacional, Boston Consulting Group
(BCG), Deloitte, Faculdade 7 de Setembro (FA7),
Federação das Indústrias do Estado de Santa
Catarina (Fiesc), Fipecafi, Spencer Stuart e
Towers Watson.
Representatividade Nacional
Ao longo de 2012, o IBGC participou de relevantes
iniciativas para a promoção de benefícios à
sociedade. Fez parte da criação do Comitê de
Aquisições e Fusões (CAF) - em conjunto com a
Amec (Associação de Investidores no Mercado de
Capitais), a Anbima (Associação das Entidades
dos Mercados Financeiro e de Capitais) e a
BM&FBovespa -, cujo objetivo é assegurar
a equidade de tratamento aos acionistas de
companhias abertas nas ofertas públicas de

aquisição de ações e operações de reorganização
societária. Passou também a integrar o Comitê
Técnico de Ofertas Menores, composto por
representantes dos setores público e privado, entre
eles BM&FBovespa, CVM e Anbima, que tem como
meta ampliar a utilização do mercado de capitais
pelas pequenas e médias empresas.
A decisão de dar ênfase ao seu papel de advocacy
fez com que o IBGC intensificasse sua participação
em audiências públicas. Entre elas, esteve presente
na do Projeto de Lei nº 112/2010, do Senado
Federal, o qual define o percentual mínimo
de participação de mulheres nos conselhos de
administração das empresas públicas e sociedades
de economia mista. Tomou parte ainda na
audiência pública conjunta CVM, CPC e CFC (SNC
Nº 02/2012), referente à minuta de deliberação
que aprova a Interpretação Técnica ICPC 08 (R1)
– Contabilização da Proposta de Pagamento de
Dividendos, a qual teve por objetivo dar tratamento
uniforme à forma de contabilização da proposta
de pagamento de dividendos para as companhias
abertas brasileiras.
Como entidade-membro do Comitê de
Orientação para Divulgação de Informações ao
Mercado (Codim), opinou nas audiências dos
pronunciamentos acerca dos temas: Código de
Conduta das Empresas, Melhores Práticas de
Divulgação de Informações sobre Sustentabilidade,
Melhores Práticas para a Elaboração e Divulgação
do Relatório Anual e Comunicação Eletrônica e-mail. O Instituto, não obstante, contribuiu com
a audiência restrita na nova edição do Código
da Previ de Melhores Práticas de Governança
Corporativa e com o debate, na Câmara dos
Deputados, do Projeto de Lei nº 1572/2011,
sobre o novo Código Comercial.
As manifestações do IBGC são desenvolvidas
pelo Centro de Conhecimento, em parceria
com as comissões temáticas do Instituto, sendo
consolidadas e aprovadas pelo Conselho de
Administração antes da sua divulgação oficial.
Representatividade Internacional
Com foco internacional na América Latina,
porém sem prejuízo de seu envolvimento com
outras iniciativas nacionais e globais como vem
acontecendo desde sua origem, o IBGC foi
escolhido para ocupar a presidência e a secretaria
da Rede Latino-americana de Institutos de
Governança (IGCLA), liderando 9 outros institutos,
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cargos estes exercidos pela superintendente-geral,
Heloisa Bedicks, e pela superintendente-adjunta
de conhecimento, Adriane Almeida. Entre as
atividades exercidas na Presidência do IGCLA,
destaca-se a de orientar quanto à estrutura e
estratégia de gestão, apoiar a criação, no Equador,
de um instituto semelhante ao IBGC, o que se
concretizou em novembro de 2012. O IBGC
também organizou um informativo eletrônico sobre
a Rede, o qual está em sua terceira edição, e a
atualização do seu website.

da OCDE, denominada Taskforce TPR, envolvendo
empresários, entidades do Terceiro Setor, a
sociedade civil dos países em desenvolvimento
e membros da OCDE com o intuito de ajudar a
implementar acordos de informações fiscais.
Manifestou ainda sua opinião na audiência pública
das propostas de melhoria e ampliação dos
relatórios e pareceres dos auditores independentes,
elaboradas pelo International Auditing and
Assurance Standards Board - IAASB. O objetivo foi
tornar os relatórios mais informativos.

Outra rede internacional que teve participação
do IBGC desde sua criação foi o Global Network
of Director Institute (GNDI), grupo de instituições
reconhecidas por sua excelência em questões de
Governança Corporativa e de desenvolvimento
de conselheiros de administração, entre elas
os Institutes of Directors (IOD) da África do Sul,
Austrália, Canadá, Malásia, Nova Zelândia e
Reino Unido, a National Association of Corporate
Directors (NACD) dos Estados Unidos e a European
Confederation of Directors’ Associations (ecoDa)
da União Europeia.

O IBGC, além disto, vem se posicionando sobre
temas globais que se tornaram recorrentes nos
debates da Governança no Exterior, entre eles
as iniciativas anticorrupção e a convergência
dos aspectos financeiros, ambientais e sociais
em um Relatório Integrado. Quanto ao primeiro,
participou da segunda reunião do World Forum
on Governance, no início de dezembro, em
Praga, República Tcheca; em relação ao segundo,
passou a integrar o Conselho de Administração
do International Integrated Reporting Council
(IIRC), organização que teve a iniciativa de criar
o Relatório Integrado, sendo sua representante,
Sandra Guerra, a presidente do Conselho.

O IBGC compareceu às reuniões presenciais, em
Londres, Sidney e Wellington, para a formalização
da iniciativa e definição de seus próximos passos.
Foi, ainda, eleito para fazer parte do seu Comitê
Executivo, sendo Heloisa Bedicks a representante
do Instituto.
O IBGC colaborou com a GNDI para a elaboração
dos documentos Diversidade no Conselho e
Rotação de Auditorias, apresentando sua visão e
posicionamento com relação a estes temas.
Neste ano, a International Corporate Governance
Network (ICGN) escolheu o Brasil novamente para
sediar sua conferência anual. O IBGC, juntamente
com Amec, BM&FBovespa, Brain e CVM, foi o
parceiro local para a organização do evento. A
primeira vez foi em 2004. Com um público de 540
participantes de 26 nacionalidades, a discussão,
na 18ª edição, foi centrada na Governança sob o
ponto de vista dos investidores. O fato de a ICGN
ser composta por 520 investidores institucionais
e privados, responsáveis por ativos globais no
valor de US$ 18 trilhões, já justifica por si só a
importância da realização desse evento no Brasil.
Durante a conferência, o IBGC foi agraciado com
o Prêmio anual da ICGN, na categoria Excelência
em Governança Corporativa.
O Instituto, da mesma forma, contribuiu
internacionalmente ao participar da força-tarefa

Com orientação da Comissão Internacional, ao
longo do ano, o Instituto esteve envolvido na
organização de sua 4ª Jornada Técnica, que
acontecerá de 10 a 15 de fevereiro de 2013, em
Sydney, Austrália. Depois de conhecerem de perto
os modelos de Governança da Europa, dos Estados
Unidos e dos Países Nórdicos, os associados do
IBGC terão, na próxima viagem de estudos, a
oportunidade de conhecer as práticas da Austrália,
país cuja economia tem pontos em comum com o
Brasil e também diferenças importantes.
Membros da Comissão Internacional e da
Administração do IBGC igualmente marcaram
presença em importantes eventos da Governança
no Exterior, tais como a conferência de março do
ICGN, realizada em Londres, a do NACD, em
Maryland, EUA, em outubro, e o Congresso do
IOD, realizado em Londres, em abril (veja outros
eventos internacionais na pág. 60).
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ATUAÇÃO EM 2012
Intensificar ações que levam a um maior engajamento da sociedade com as boas práticas, buscar maior aproximação
com os usuários-chave da Governança e ampliar as suas fronteiras nacionais foram algumas das importantes
iniciativas tomadas pelo IBGC ao longo do ano a partir da revisão do seu Planejamento Estratégico realizada
no período.
Nesse sentido, o IBGC incluiu em sua agenda interna visitas a agentes relevantes da sociedade, entre eles
representantes da Anbima, CADE, BNDES e BM&FBovespa. Também decidiu pela realização de fóruns exclusivos
que visam a colaboração entre pares, tendo organizado, em 2012, o 1º Fórum Exclusivo para Presidentes de
Conselhos de Administração, o qual teve como moderador o presidente do Conselho de Administração da
BM&FBovespa, Armínio Fraga. A vantagem desse formato de evento é dar liberdade aos participantes de expor
a rotina e as dificuldades que enfrentam e assim compartilhar experiências e buscar novas soluções.
O Instituto ainda investiu no propósito de ampliar as suas fronteiras para além do Sul e Sudeste do País.
Com apoio de associados locais que valorizam a boa Governança e estão empenhados em disseminar esse
conceito, em 2012 o IBGC levou a mensagem das boas práticas para cinco Núcleos em formação, realizando
eventos no Ceará, Pernambuco, Distrito Federal, Santa Catarina e Interior de São Paulo. Além desses
locais, a superintendente-geral do IBGC, Heloisa Bedicks, realizou palestra para executivos na Universidade
Tiradentes, de Aracaju, Sergipe, entre outras iniciativas. O IBGC também incluiu Florianópolis e Brasília em sua
programação de cursos abertos e Brusque, Campinas, Lençóis Paulistas, Mato Grosso e novamente Brasília,
na de cursos in company.
Foi possível ainda divulgar o conteúdo das atividades do Instituto para um maior número de pessoas,
muitas delas localizadas em pontos longínquos do Brasil, graças à transmissão de palestras em tempo
real pela internet e o lançamento de webinars, ferramenta que permitiu ao IBGC realizar seminários
exclusivamente on line.
O tema central de 2012, Aprofundando as Discussões sobre Conselhos, foi largamente debatido ao longo
do ano e atraiu em outubro um público de mais de 500 pessoas para o seu 13º Congresso. O papel da
Secretaria de Conselho e dos comitês de assessoramento, conflito de interesses, sustentabilidade na pauta do
conselho, diversidade e os requisitos para ser um bom conselheiro foram alguns dos tópicos discutidos nos
eventos durante o ano. Foram lançados o Guia de Orientação Jurídica de Conselheiros de Administração e
Diretores, mais um volume dos Cadernos de Governança, a terceira edição da Pesquisa de Remuneração dos
Administradores e o Livro Governança Corporativa: discussões sobre os conselhos em empresas no Brasil.
No contexto mundial, o IBGC recebeu o prêmio da International Corporate Governance Network (ICGN), Excelência em Governança- durante a 18ª Conferência Anual da ICGN que aconteceu no Brasil pela segunda
vez. A iniciativa reconhece o Instituto por suas realizações na área e por ter contribuído significantemente com
melhorias ao mercado.
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DESTAQUES DO ANO
ü Vencedor do Prêmio anual
da International Corporate
Governance Network
(ICGN), na categoria
Excelência em
Governança Corporativa
ü Pelo segundo ano
consecutivo, hospeda
as atividades da Global
Reporting Initiative (GRI)
no Brasil

Internacional

Conhecimento / Publicação de:

ü Anfitrião, pela segunda vez,
da Conferência Anual da ICGN

ü Caderno de Governança:
Guia de Orientação Jurídica
de Conselheiros de
Administração e Diretores

ü Liderança na Rede Latinoamericana de Institutos de
Governança (IGCLA), sendo
escolhido para ocupar sua
presidência e secretaria
ü Membro fundador Global
Network of Director Institutes
(GNDI)
Nacional
ü Participação na formação
do Comitê de Aquisições e
Fusões (CAF)

ü Livro:
Governança Corporativa:
discussões sobre os conselhos
em empresas no Brasil
ü Pesquisas:
Remuneração dos
Administradores
Secretaria de Governança
Institucional

ü Integra o Comitê Técnico
de Ofertas Menores

ü Criação de calendário para
o Planejamento Estratégico,
adotando revisão anual e a
cada quatro anos

ü Realização do 1º Fórum
Exclusivo para Presidentes de
Conselhos de Administração,
o qual inaugura série de
fóruns visando a colaboração
entre pares

ü Revisão do Planejamento
Estratégico de 2012 enfatizou
o papel de advocacy, a
expansão geográfica, novos
públicos e a criação de valor
para associados

Programa de Desenvolvimento e Educação
Cursos
É importante destacar que, neste ano, ocorreu uma
reestruturação na grade de cursos do IBGC, que
entrará em vigência em 2013, visando a um maior
esclarecimento aos usuários sobre o segmento
em que cada curso se enquadra. As mudanças,
porém, não alteraram o conteúdo programático dos
cursos. Em 2012, os cursos do IBGC passaram a
ser classificados por segmentos, em vez de estarem
divididos em Abertos e de Educação Continuada,
como acontecia. Todo curso aberto do IBGC agora
estará incluído em um dos seguintes segmentos:
Aperfeiçoamento em Governança Corporativa,

Conselho de Administração, Desenvolvimento
para Conselheiros, Governança em Segmentos
Específicos e Introdução à Governança Corporativa.
Outra novidade foi a inclusão de mais uma cidade,
Florianópolis, entre aquelas que são sede no Brasil
dos cursos abertos. Além de São Paulo, o Instituto
promoveu, este ano, cursos em Belo Horizonte,
Brasília, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre e Rio
de Janeiro.
Ao todo, as edições somaram 49 cursos em 7
localidades, 1.211 participantes e uma carga
horária de 966 horas. (veja quadro).

21
2012
RELATÓRIO ANUAL

Segmentos

Nº de Cursos

Nº de Participantes

Aperfeiçoamento em Governança Corporativa

9

177

Conselho de Administração

10

399

Desenvolvimento para Conselheiros

12

221

Governança em segmentos específicos

9

188

Introdução à Governança Corporativa

9

226

49

1211

Total

A modalidade In Company atraiu 869 participantes
para 26 cursos com carga horária de 381 horas,
em 18 instituições diferentes e 10 cidades: Belo
Horizonte, Brasília, Brusque, Campinas, Curitiba,
Lençóis Paulista, Cuiabá, Porto Alegre, Rio de
Janeiro e São Paulo. (veja no gráfico a performance
dos cursos desde 2006). No E-Learning sobre
Melhores Práticas de Governança Corporativa, 57
pessoas concluíram o curso.
Em 2012, houve o lançamento de três novos
cursos: Governança em Cooperativas, em São

Número de participantes
nos cursos

Paulo, com 16 horas de duração; Estratégias de
Mediação – construção de Consenso no Conselho,
em Porto Alegre, com oito horas de duração; e
Governança Corporativa – Princípios e Práticas,
em São Paulo, Porto Alegre e Florianópolis,
com oito horas de duração. Este último é
dirigido a empresas de médio e pequeno portes
e proporcionará aos participantes o passo a
passo do princípios de Governança. O curso
de Governança em Cooperativa faz parte das
iniciativas do Instituto para consolidar sua atuação
junto às cooperativas.

Número de cursos
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Treinamento Compartilhado
As parcerias com organizações para a promoção de
cursos em Governança foram mantidas em 2012.
A segunda edição nacional do Director’s College
Brazil foi realizada em agosto, sendo a primeira vez
no Rio de Janeiro, em conjunto com Stanford Rock
Center for Corporate Governance, uma iniciativa
da Stanford Law School e da Graduate School
of Business de Stanford. O curso contou com a
presença de Murilo Barella, diretor do Departamento
de Coordenação e Governança das Empresas
Estatais (DEST), e Paulo Guedes, economista,
além de quatro palestrantes internacionais e
nove nacionais. Foram discutidos os desafios dos
Conselhos Brasileiros, seja em empresas de capital
disperso ou concentrado, transações com partes
relacionadas, responsabilidade e independência de
conselheiros, Governança em empresas familiares
e o papel dos investidores institucionais e fundos de
private equity na Governança Corporativa.
Em outubro, mais uma vez, o Rio de Janeiro
sediou um treinamento compartilhado, desta
vez a primeira edição do Governança para
Fundações e Institutos empresariais, em parceria
com o Gife – Grupo de Institutos, Fundações e
Empresas. O curso, que é baseado no Guia das
Melhores Práticas de Governança para Fundações
e Institutos Empresariais, abordou a importância
da Governança estar na pauta de discussão dos
órgãos de administração das Fundações e Institutos
Empresariais (FIES). Cinco especialistas discutiram
o tema: Armando Matiolli Filho, Cláudio Antonio
Machado Filho, Eduardo Szazi Bechara, Eleno
Gonçalves Jr. e Sérgio Mindlin.
MBA em Governança Corporativa
O IBGC promove curso de especialização em
Governança Corporativa por meio de duas
parcerias. Em São Paulo, o MBA Governança
Corporativa é realizado em conjunto com a
Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais
e Financeiras (Fipecafi). Em 2012, teve início a
segunda turma deste curso com 14 alunos.
No Rio Grande do Sul, o Instituto e a Pontifícia
Universidade Católica (PUC/RS) encerrou, em
2012, a primeira turma do curso de especialização
em Governança Corporativa e Gestão de Riscos,
com carga horária de 360 horas e conta com corpo
docente interdisciplinar.

Congresso
Com o tema “Aprofundando as Discussões sobre
Conselhos”, foi realizado, em São Paulo, nos dias
22 e 23 de outubro, o 13º Congresso Internacional
de Governança Corporativa. O encontro contou
com 519 participantes (entre congressistas,
palestrantes e imprensa) e teve a presença de
palestrantes nacionais e internacionais, como
Ana Novaes, Helle Klem, Simon Walker, Tereza
Grossi, e Robert A. G. Monks, ativista pioneiro em
Governança Corporativa, que fez o encerramento
do Congresso. Em dez sessões, foram abordadas
e discutidas questões como as atribuições dos
conselhos de administração e seus comitês de
assessoramento fiscal e de família; os próximos
passos para os conselhos de administração
em relação a profissionalismo, diversidade e o
relacionamento com shareholders; a importância
do secretario de Governança para o bom
desempenho do Conselho de Administração.
Três sessões simultâneas trataram os papéis do
Conselho de Administração em diversas formas
de propriedade, como cooperativas, conselhos de
entidades sem-fins lucrativos e clubes de futebol.
Na avaliação geral, o 13º Congresso Internacional
de Governança Corporativa teve índice de
satisfação de 3 (três) pontos percentuais superior
ao do ano passado, atingindo 94%.
Workshops
pré-congresso
Na manhã que antecedeu ao congresso, foram
realizados três encontros para aprofundar e
complementar o conteúdo a ser debatido durante
o evento.
Em Mídias Sociais e Governança, discutiu-se
o papel das mídias sociais dentro do contexto
da Governança Corporativa, com ênfase em
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estratégia e risco. Também foram apresentados e
debatidos casos com especialistas. Já em Estratégia
de Pessoas para o Conselho de Administração, as
visões e experiências de executivos e conselheiros
foram mostradas formas de o Conselho de
Administração direcionar a estratégia de pessoas
para um maior desenvolvimento empresarial.
No último workshop, “Estruturação do Conselho
de Administração em Empresas Familiares”,
foram debatidos, a partir da realidade de outras
empresas familiares, os dilemas que envolvem
as particularidades e cultura desse processo – da
escolha dos conselheiros e definição da agenda do
Conselho à participação da família.

Certificação
Os Programas de Certificação de Conselheiros
de Administração e Fiscal do IBGC completaram,
em 2012, três anos de lançamento, atingindo, em
dezembro, um total 618 certificados ativos, sendo
461 de conselheiros de administração e 157 de
conselheiros fiscais.
Foi observada uma queda no crescimento em
consequência de dois fatores: (1) menor ritmo no
processo pela modalidade experiência, em virtude
do aumento das exigências de acesso; (2) redução
na taxa de aprovação nos exames de certificação,
passando de 75%– média dos últimos três anos –
para 52%, em 2012.

aceitação dos programas de certificação junto à
Comunidade de Certificados.
Em 2012, foram realizados 130 exames sob
demanda – quando o candidato escolhe a data, a
hora e o local para fazer a prova – nos cerca de 260
centros de teste da TOTVS.
Como parte da agenda de atividades da
Comunidade de Conselheiros Certificados,
aconteceram, neste ano, dez encontros (veja quadro
a seguir).
A Comissão Comunidade dos Conselheiros
Certificados realizou oito reuniões em 2012,
discutindo e propondo as seguintes ações:
(1) Revisão nos benefícios aos
conselheiros certificados;
(2) Sugestões de melhorias
no Programa de Certificação
e Banco de Conselheiros
Certificados;
(3) Estratégias de divulgação
do Programa de Certificação
e iniciativas que ampliem
sua visibilidade;
(4) Novas parcerias para
o Programa de Educação
Continuada;
(5) Pesquisa de satisfação
junto aos conselheiros
certificados referente ao
Programa de Certificação.

Por outro lado, a taxa de renovação de certificados
atingiu o patamar de 66%, o que atesta a boa
Data

Local

26 / 3

SP

18 / 4

POA

16 / 5

Palestrante

Tema

Tereza Grossi
Alcides Tápias

O papel do conselheiro independente e a
estruturação dos comitês do Conselho de Administração

Emerson Macedo

IFRS para conselheiros

RJ

Eduardo Faria

Modelos de Governança Corporativa instituídos por um
Fundo de Private Equity nas empresas investidas

28 / 5

SP

Renê Sanda

Gestão de Risco e o Conselho de Administração

23 / 7

SP

Mauro Cunha

Tópicos atuais em Ativismo Societário

08 / 8

RJ

Guilherme Dale

Mercado de conselheiros no Brasil: oportunidades,
seleção e tendências

24 / 9

SP

Carlos Eduardo Brandão/
Luiz Ernesto Geminiani

Sustentabilidade: o que de fato está trazendo
resultado para as empresas?

8 / 11

PR

Guilherme Dale

Mercado de conselheiros no Brasil: oportunidades,
seleção e tendências

26 / 11

SP

Regina Nunes

Principais tendências dos governos e corporações

10 / 12

BH

Josmar Bignotto

Como um conselheiro certificado deve manter-se
atualizado e atrativo para o mercado?
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Banco de
Conselheiros
Ferramenta estratégica
para a contratação de
profissionais que atendam às
expectativas e necessidades
de cada companhia, o
banco de dados, em 2012,
englobava informações de 435
conselheiros certificados.
Única ferramenta disponível
no mercado brasileiro para
a pesquisa e consulta de
conselheiros, conta, entre os
cadastrados, com especialistas
em administração de crises
e mudanças, planejamento
estratégico, sucessão de
executivos, finanças e
contabilidade, fusões e
aquisições, bem como
profissionais com experiência
em outras áreas.
Em 2012, foram registradas
45 buscas efetuadas por
empresas de diferentes setores.
Destas, nove se concretizaram
em contatos efetivos com
conselheiros certificados.

Palestras
No ano em que a agenda
temática do IBGC aprofundou
o debate sobre o principal
componente do sistema de
Governança - o Conselho de
Administração -, o Instituto
incluiu como tema de suas
palestras mensais desde o
depoimento de presidentes de
conselhos de organizações com
diferentes tipos de controle e
as atribuições de seus órgãos
de assessoramento até análises
acadêmicas sobre o assunto.
Como sempre acontece, o tema
ainda foi amplamente debatido
no Congresso Anual, realizado
em outubro (veja tabela com os
temas da agenda temática dos
anos anteriores).
Janeiro
Comitê de Auditoria no
Ambiente da Governança
Editada em novembro de
2011, a Instrução CVM 509 foi
tema, logo no início do ano,
de evento especial promovido
pelo IBGC em parceria com
Abrasca e BM&FBovespa. O
debate girou em torno de
defesas e críticas ao Comitê de
Auditoria Estatutário e rodízio
do auditor independente. A
Instrução CVM 509 alterou
Ano

de cinco para até dez anos
o prazo de contratação do
auditor independente para as
companhias que instalarem
e mantiverem o Comitê de
Auditoria Estatutário nas
condições por ela exigida.
Palestraram José Carlos
Bezerra da Silva (CVM),
Marcelo Trindade (ex-CVM
e Trindade Sociedade de
Advogados), Gilmar Camurra
(Grupo Telefonica), Sérgio
Darcy (BM&FBovespa e Banco
Santander), Luiz Carlos Passetti
(Ernst & Young Terco) e, da
parte dos organizadores,
Gilberto Mifano (IBGC), Antônio
Castro (Abrasca) e Eduardo
Guardia (BM&FBovespa).
Março
Evolução dos Conselhos no
Brasil e no Mundo
Palestrantes fizeram um
paralelo dos conselhos no
Brasil e no Exterior, nos últimos
dez anos, e refletiram sobre a
visão de futuro deste órgão.
Com relação a este último
item, abordaram temas como
a importância da efetividade
do conselho e de seus comitês,
a necessidade de migrar a
discussão sobre conselheiro
independente com base na lei e
a ampliação da importância do
Tema

2012

Aprofundando as Discussões sobre Conselhos

2011

Empresas de Controle Familiar – Desafios e Oportunidades

2010

Internacionalização e Convergência das Práticas de
Governança e Mudanças Regulatórias

2009

Governança em Tempos de Crise: Repensando o
Papel dos Conselhos

2008

Propriedade em Evolução – Novas Formas de Controle Societário

2007

Sustentabilidade e Governança: Estratégia para a
Perenidade das Organizações

2006

Governança Aplicada: Eficácia do Conselho de Administração

2005

Governança Corporativa sob todos os Ângulos

2004

Aplicando o Modelo Brasileiro de Governança Corporativa
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Conselho de Administração no
Brasil, em virtude do aumento
da diluição do controle
ocasionada pela necessidade
cada vez maior de capital.
Foram palestrantes: Alexandre
Di Miceli da Silveira (FEA/USP),
Calixto Salomão (USP) e Ana
Dolores Novaes (hoje CVM).
Orientação Jurídica para
os Administradores
As informações que um
administrador precisa observar
do ponto de vista legal, tanto
para otimizar sua atuação
quanto para minimizar
eventuais responsabilidades,
foram debatidas neste evento
realizado para o lançamento do
Guia de Orientação Jurídica de
Conselheiros de Administração
e Diretores, 11º volume da série
Cadernos do IBGC. Palestraram
o coordenador e o relator do
Guia, respectivamente, Paulo
Campos Salles de Toledo e
Richard Blanchet, e o presidente
da Câmara de Arbitragem
da Bolsa de Valores de São
Paulo e membro do Conselho
Consultivo Internacional da
Fundação Dom Cabral, Roberto
Teixeira da Costa.

Abril
Papel do Conselho em
Empresa com Estrutura
Acionária Dispersa

negócio, eliminar conflitos de
interesses e monitorar as ações
com as partes relacionadas,
buscando sempre o equilíbrio.

O presidente-executivo da
Lojas Renner desde 1999, José
Galló, falou da importância do
Conselho de Administração na
terceira fase em que a empresa
atualmente se encontra, após
a pulverização de capital, em
2005. De 1965 a 1998, a
Lojas Renner era uma empresa
familiar e, de 1998 a 2005,
subsidiária da J.C. Penney, uma
das maiores redes de lojas de
departamentos dos EUA. Na
visão de Galló, o acionista
controlador nas empresas
de capital pulverizado é o
Conselho de Administração
e este precisa ter elementos
para poder opinar, uma
vez que, na ausência do
dono, a responsabilidade é
do conselho. Entre as boas
práticas do Conselho da Lojas
Renner citadas por Galló estão
a criação de um Comitê de
Remuneração ainda na época
da J.C. Penney e a adoção
de um processo de avaliação
formal do Conselho.

Junho
Especificidades de um
Presidente de Conselho na
Área de Saúde

Maio
Atribuições e Desafios do
Presidente do Conselho
Tendo como pano de fundo a
realidade da empresa em que
atua, o presidente do Conselho
de Administração da Itautec,
Ricardo Egydio Setubal, expôs
seu ponto de vista e elencou as
atribuições e desafios inerentes
ao cargo. Em seu relato, disse
que, fora a agenda ordinária de
um presidente de Conselho, há
também aquela do Regimento
de Conselho. Esta última
inclui itens como administrar o
comportamento conflituoso nas
reuniões de Conselho, distinguir
as questões familiares das de

No final do primeiro semestre,
foi a vez do presidente do
Conselho de Administração
da Diagnósticos da América
(Dasa), Romeu Côrtes
Domingues, expor sua visão
sobre o cargo que ocupa.
Domingues disse que nesta
atual fase da Dasa (de fusão
com a MDI), além das medidas
operacionais, foram tomadas
outras de boas práticas,
como a contratação de um
diretor-presidente para que
ele deixasse de exercer os
dois cargos. Neste sentido,
comentou que, ao deixar a
presidência-executiva, seu
principal desafio foi conter-se.
Para Domingues, conseguir
a estabilidade do Conselho
de Administração foi um dos
grandes ganhos da fusão
e a implantação de outras
importantes práticas de
Governança ainda não ocorreu
por não ter havido tempo hábil
para isto.
Agosto
Comitê de Auditoria
no Brasil
Pela segunda vez, o Comitê
de Auditoria foi tema do ciclo
de palestras mensais do IBGC
em 2012. Na oportunidade,
foram debatidos o arcabouço
regulatório em vigor referente
ao Comitê e a atuação deste
órgão nas organizações. Com
a experiência de quem já foi
regulador, Sérgio Darcy (exdiretor do Banco Central do
Brasil, de 1967 a 2006) centrou
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sua exposição no panorama
regulatório relacionado ao
tema, destacando a norma
mais recente, a Instrução CVM
509/2011, que se refere ao
Comitê de Auditoria Estatutário.
Atualmente, Darcy é membro
dos comitês de Auditoria do
Santander e da BM&FBovespa.
O outro palestrante, Taiki
Hirashima, falou de sua
experiência nos comitês de
Auditoria do Magazine Luiza e
da Natura e no Conselho Fiscal
da Embraer.

Fóruns
de Debates
Fevereiro
Compliance no contexto da
Governança Corporativa
O tema envolve numerosas
questões que puderam ser
esclarecidas neste fórum pelas
advogadas e especialistas Ana
Paula P. Candeloro e Marilza
Menezes Benevides como a
introdução de um programa
de compliance no contexto
da Governança Corporativa,
as formas das empresas se
protegerem de práticas de

Setembro
Lançamento: Pesquisa
Secretaria de Governança
no Brasil
A primeira pesquisa no Brasil
a investigar a existência de um
profissional ou de uma área
voltada ao atendimento dos
órgãos de Governança nas
empresas brasileiras constatou
que 74,3% das empresas que
possuem uma área destinada
à Governança Corporativa têm
um profissional com dedicação
específica para a função de

corrupção e suborno, e as
vantagens do compliance
para o investidor. Candeloro
é Compliance Officer, docente
e orientadora da disciplina
Governança Corporativa e
Compliance no LLM em Direito
do Mercado Financeiro e de
Capitais do INSPER. Benevides
é profissional de Compliance
e Ética, tendo atuado por mais
de 20 anos em empresas
multinacionais, principalmente
em funções de gestão jurídica
e de Compliance. Paulo Conte
Vasconcellos, responsável pelos
fóruns do IBGC, foi o mediador.
Abril
O Impacto das Redes Sociais
na Estratégia Corporativa
Pela primeira vez no IBGC
foi discutida a influência das
mídias e redes sociais nos
negócios. O debate incluiu a
visão acadêmica da professora
Marta de Campos Maia, da
Fundação Getúlio Vargas
(FGV-EAESP) e do Instituto e

secretário. Sobre esta pesquisa,
realizada com 20,74% das 188
pessoas jurídicas associadas ao
IBGC, falou a coordenadora
da Comissão de Secretaria
de Governança do IBGC
[órgão responsável por sua
realização], Gisélia da Silva.
O evento também contou com
o depoimento do diretor de
Governança Corporativa da
Natura, Moacir Salzstein, e
do presidente do Conselho de
Administração da SulAmérica,
Patrick Larragoiti Lucas.

Pesquisa (Insper), e também
o enfoque prático, com o
relato de Geraldo Soares,
superintendente de Relações
com Investidores do ItauUnibanco. Foram tratadas
questões como oportunidades
e ameaças das mídias e redes
sociais; os riscos que oferecem
à imagem e reputação; a
postura das empresas, em
especial do Conselho de
Administração, perante esses
instrumentos: e tendências
de mudança na Governança
para adaptar-se a esta nova
realidade. A coordenação
esteve a cargo de Adriane de
Almeida, superintendenteadjunta de Conhecimento
do IBGC.
Junho
Comitê Independente de
Transações com Partes
Relacionadas
Apesar de regulamentado
pelo Parecer de Orientação
35 da CVM em 2008 como
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uma das alternativas para
viabilizar de forma equitativa as
incorporações de companhias
controladas, muitas questões
relacionadas às melhores
práticas ainda envolvem o
tema e foram debatidas neste
fórum, como composição ideal
do Comitê, independência
na atuação dos membros,
transparência das operações
e impedimento de voto. O
encontro contou com as
exposições de Lucila Prazeres
da Silva, advogada do Credit
Suisse Hedging-Griffo, e
Luiz Leonardo Cantidiano,
presidente da Câmara
Consultiva de Listagem da

BMF&Bovespa. A coordenação
foi de Paulo Conte Vasconcellos,
responsável pelos fóruns
do IBGC.
Setembro
Sustentabilidade no
Conselho de Administração
O tema, que durante anos
deixou de ser debatido nos
Conselhos de Administração,
passou a fazer parte de
sua pauta estratégica,
principalmente dos que
associam a sustentabilidade
à criação de valor para a
corporação. A constatação
traz novos desafios para

Fóruns
Acadêmicos
Março
Influência da Cultura na
Adoção de Melhores
Práticas de Governança
Corporativa sugeridas
pela Teoria da Agência
O trabalho de Marcos Citeli,
diretor acadêmico dos
programas abertos do IESE/
ISE no Brasil, partiu de uma
“ampla discussão sobre a
conveniência ou não de
serem adotadas no Brasil as
recomendações de teorias
desenvolvidas em contextos
culturais diferentes do nosso
País, demonstrando a clara
influência dos traços culturais
na adoção das recomendações
vindas da Teoria da Agência
para a elaboração dos códigos
de Governança Corporativa”.
O estudo propôs que cada país
deve procurar investigar o quão
válidas são em seus próprios

territórios as teorias vindas de
outros países, uma vez que
pressupostos comportamentais
não compartilhados causam o
risco de se propor soluções que
não funcionam nas empresas,
criando a sensação de que são
apenas mais uma regra para
“inglês ver”.
Abril
Hedging with derivatives
and lessons for Corporate
Governance
Primeiro lugar no Prêmio
IBGC-Itaú Academia 2011,
o estudo de Rodrigo Mariath
Zeidan, da Fundação Dom

as companhias, que foram
debatidos com os economistas
Álvaro Antônio Cardoso de
Souza, membro do Conselho
de Administração de quatro
empresas, entre as quais a
Duratex, na qual integra o
Comitê de Sustentabilidade e
presidente do Conselho Diretor
da ONG WWF-Brasil; e José
Paschoal Rossetti, membro do
Conselho de Administração
do Grupo Fleury e de mais
sete outras empresas. A
coordenação do fórum ficou
sob a responsabilidade de
Paulo Conte Vasconcellos.

Cabral e Nottingham University
Business School, da China,
visou “identificar as falhas de
governança corporativa que
permitiram que empresas não
financeiras apresentassem
perdas significativas com
derivativos como consequência
da crise financeira”. A pesquisa
demonstrou “que a falta de
uma política formal de hedge,
a falta de monitoramento
às atividades dos CFOs e
considerações de hubris e
remuneração à diretoria
financeira contribuíram para o
desenho de políticas de hedge
que destruíram valor para os
acionistas”, levando a perdas
de U$18.9 bilhões.
Impacto da Adesão das
Práticas Recomendadas de
Governança Corporativa
no Índice de Qualidade da
Informação Contábil
O trabalho de Fabiano Gabriel
e Alexandre Di Miceli, segundo
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colocado no Prêmio IBGC-Itaú
Academia 2011, trouxe uma
avalição do impacto da adesão
às práticas recomendadas
de governança corporativa
na qualidade da informação
contábil, mensurada por meio
de um índice original adaptado
à realidade brasileira. Com
base na analise de 200
empresas listadas em bolsa no
período 2006-2009, o estudo
confirmou que “quanto maior o
nível de governança corporativa
da firma, maior o Índice de
Qualidade de sua Informação
Contábil (IQIC)”. E ainda
que “dentre as dimensões da
governança corporativa, aquela
relacionada à composição e
ao funcionamento do conselho
de administração mostrou-se
a mais importante”. Gabriel é
doutorando em Controladoria
e Contabilidade da Faculdade
de Economia, Administração e
Contabilidade da Universidade
de São Paulo (FEA-USP) e Di
Miceli é professor doutor do
Departamento de Contabilidade
e Atuária na mesma instituição.
Impacto de práticas de
Governança Corporativa
de empresas brasileiras de
capital aberto sobre seu
desempenho e avaliação
de mercado
Terceiro colocado no Prêmio
IBGC-Itaú Academia 2011, o
estudo de Sérgio Saffi Marques,
do Instituto de Ensino e Pesquisa
(Insper), analisou como as
práticas de Governança
Corporativa impactaram “a
rentabilidade e a avaliação

de mercado de empresas
brasileiras de capital aberto
no período de 2007 a 2010”.
Os resultados indicaram que
“a listagem no Novo Mercado
não trouxe ganhos sobre as
variáveis dependentes, mas
que a participação de ações
ON no capital e o percentual
de membros independentes
no Conselho de Administração
trazem impactos positivos. Além
disso, a presença do CEO no
Conselho de Administração
traz impacto negativo para a
avaliação das companhias”.
MAIO
Separação entre Propriedade
e Gestão nas Cooperativas
Agropecuárias Brasileiras
Pela primeira vez, o Fórum
Acadêmico discutiu o nível de
Governança encontrado nas
cooperativas agropecuárias
do País. O trabalho foi tema
de tese de Davi Rogério de
Moura Costa, professor doutor
da Faculdade de Economia,
Administração e Contabilidade
da Universidade de São PauloRibeirão Preto (FEA-RP/USP) e
é pioneiro na abordagem de
“problemas de controle” em
cooperativas, apresentando
uma metodologia estruturada
para a averiguação dos níveis
de separação entre propriedade
e gestão. Contribui com
“novas informações sobre os
modelos de governança dessas
organizações” ao mesmo
tempo que possibilita “gerar
informações para dar início a
uma agenda de pesquisa
sobre as organizações
cooperativas brasileiras” .

Novembro
Novas fronteiras: a
Necessidade de uma
Abordagem Comportamental
para a Governança
Corporativa
O trabalho de Alexandre Di
Miceli, professor da Faculdade
de Economia, Administração e
Contabilidade da Universidade
de São Paulo (FEA/USP),
apresentou uma análise dos
escândalos corporativos em
todo mundo e casos polêmicos
de governança no Brasil.
Argumenta que “os escândalos
de governança, de forma
explícita, se devem a um
conjunto de fatores comuns
inter-relacionados” e “a raiz do
problema pode estar na forma
como o tema foi ‘comprado’
do ponto de vista conceitual
pela maioria das companhias,
investidores e estudiodos de
todo mundo”. O estudo aponta
que para assegurar empresas
bem governadas ao longo do
tempo é preciso as pessoas
quererem, de fato, agir no
melhor interesse de longo
prazo da entidade.
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Prêmios
Com o objetivo de estimular a Governança
Corporativa, os prêmios do IBGC promovem o
debate do tema nos meios acadêmico, empresarial
e jornalístico, além de reconhecerem pessoas e
empresas atentas à temática da Governança.
Prêmio IBGC de Governança Corporativa
Pelo segundo ano consecutivo, o IBGC avaliou
a evolução das práticas de Governança das
empresas participantes, num período de três anos,
visando, assim, refletir o modelo “Governança
como Jornada”. Nesta edição, foram observadas
as práticas de Governança Corporativa de 2009
a 2012.
Com o objetivo de difundir o conhecimento do
mercado e seus agentes sobre a importância do
tema e sua aplicação no dia a dia, as companhias
foram avaliadas em duas categorias: Evolução de
Empresas Listadas e Evolução de Empresas
Não Listadas.
Em sua oitava edição, o Prêmio IBGC de
Governança Corporativa contemplou a Ultrapar na
categoria Evolução Empresas Listadas e o Grupo
Libra na categoria Evolução Empresas
Não Listadas.

Entre os fatores que levaram à premiação da
Ultrapar estão a conversão de ações preferenciais
em ordinárias, na proporção 1:1, a reformulação
de seu estatuto social (ao menos 30% de
conselheiros independentes, criação de comitês
de Auditoria e Remuneração e previsão de
proposta de chapa alternativa com ampla
divulgação para a eleição do Conselho) e sua
adesão ao Novo Mercado.
Já o Grupo Libra se destacou pela vedação
formal da vinculação de voto dos conselheiros,
separação das questões familiares das empresas
por meio dos acordos de acionistas e criação do
Conselho de Família, aprimoramento do Conselho
de Administração com a chegada de membros
externos e criação de comitês, disponibilização
de informações sobre a Governança na intranet e
internet, divulgação de relatório de sustentabilidade
padrão GRI e adesão ao Pacto Global.
O prêmio foi novamente conduzido por uma Banca
Avaliadora, que definiu as finalistas e as premiadas
em cada categoria com base em seu conhecimento
sobre elas e análise do material de suporte
preparado pelo Centro de Conhecimento, fruto de
pesquisa de informações públicas e entrevistas com
as empresas.
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Prêmio IBGC Itaú
Academia e Imprensa

Foram premiados os
seguintes trabalhos:

Com 168 inscrições, a
iniciativa, que visa ao
reconhecimento de trabalhos
jornalísticos e acadêmicos
em Governança Corporativa,
atingiu seu novo recorde.
Foram 65 artigos acadêmicos
e 103 trabalhos jornalísticos
participantes, respectivamente,
nas categorias Academia
e Imprensa.

Academia:
1º lugar
O esvaziamento crescente do
Conselho de Administração como
efeito da vinculação de seu voto
a acordos de acionistas no Brasil
Érica Gorga (Direito GV) e Marina
Gelman (Direito GV)

Imprensa:
1º lugar
Independência Fajuta
Yuki Yokoi
Revista Capital Aberto

2º lugar
A Governança Corporativa
influencia a eficiência das
empresas brasileiras?
Igor Bernardi Sonza (UFSM)
e Gilberto de Oliveira
Kloeckner (UFRGS)

Todo o material recebido
foi analisado e triado pelo
Centro de Conhecimento, que
selecionou os trabalhos a serem
enviados para análise das
respectivas Bancas Julgadoras
de cada categoria.

2º lugar
Sementes do Capital
Guilherme Meirelles
Revista Mundo Corporativo

3º lugar
Relação entre Governança
Corporativa e Tributação no Brasil
Antonio Lopo Martinez (Fucape) e
Vander Lima Fernandes (Fucape)

Os participantes das duas
categorias receberam
premiação em dinheiro, sendo
que os vencedores de Academia
terão a oportunidade de
apresentar o trabalho no Fórum
Acadêmico Especial do IBGC.
Já os vencedores da categoria
Imprensa terão a inscrição
gratuita para curso promovido
pelo IBGC.

3º lugar
Remuneração dos
Administradores: Diminui
Resistência na Divulgação
de Salários
Lúcia Rebouças
Revista RI

Trabalhos Avaliados
14
11
8
16
14
12
10
8
6
4
2
0

5
7

8

209

10
9
4

3

3

4

2003

84

4

5
5

8

7

57
6

5

6

4

2004

2005

2006

Jornalistas

2007

2008

6

2009

Acadêmicos

6

2010

4

2011

15

14

41

7

15

14

7

16

2003

2004

2005

2006

48
39
9
2007

Imprensa

* Em 2003, foi a primeira edição do antigo Prêmio de Monografias, atual categoria Academia.
Três anos depois, iniciou o antigo Prêmio de Jornalismo, atual categoria Imprensa.
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99

136

134

63

70
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64
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133

55
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PUBLICAÇÕES
Março

Cadernos de
Governança
Corporativa
– Guia de
Orientação
Jurídica de Conselheiros de
Administração e Diretores
Décimo primeiro documento
da série Cadernos de
Governança Corporativa,
reúne as informações de que
um administrador precisa
do ponto de vista legal para
aceitar o cargo oferecido,
assumi-lo e exercê-lo, além de
expor os cuidados necessários
no término do mandato.
Elaborado pela Comissão
Jurídica do IBGC, o caderno
aborda, entre outros temas,
condutas que podem contribuir
para uma atuação diligente
dos administradores e que são
usualmente consideradas pela
jurisdição como parâmetro
para análise de processos
envolvendo a responsabilidade
dos administradores.
Outubro

Livro Governança
Corporativa:
discussões
sobre os
conselhos em empresas
no Brasil
O livro somou-se aos demais
esforços empreendidos pelo
IBGC durante o ano para
aprofundar os debates sobre
os conselhos de administração,
tema central deste ano. Sob
a coordenação acadêmica e
de conteúdo dos professores

Joaquim Rubens Fontes Filho e
Ricardo Pereira Câmara Leal,
e a realização do Centro de
Conhecimento do IBGC, reuniu
22 artigos de especialistas,
acadêmicos e conselheiros, e foi
lançado, em outubro, durante o
13º Congresso Internacional de
Governança Corporativa.

PESQUISA E
CONHECIMENTO
Remuneração dos
Administradores
Em continuidade às publicações
anteriores, o IBGC lançou em
março a terceira edição da
Pesquisa de Remuneração dos
Administradores. A pesquisa
tem por objetivo fornecer
informações e fomentar
discussões acerca das políticas
e práticas de remuneração das
companhias tendo em vista a
transparência e divulgação dos
planos de remuneração da alta
administração no Brasil.

secretaria de
Governança
A adoção e o
papel da Secretaria
de Governança
são avaliados em
pesquisa sobre o tema, lançada
em setembro pela Comissão de
Secretaria de Governança do IBGC.
Primeira no Brasil a investigar a
existência de um profissional ou de
uma área voltada ao atendimento
dos órgãos de governança nas
empresas brasileiras, a Pesquisa
de Secretaria de Governança foi
realizada no quarto trimestre de
2011 com 20,74% das 188
pessoas jurídicas associadas ao
IBGC. Entre suas constatações sobre
o público respondente,
está a de que existe um profissional
com dedicação específica para a
função de secretário em 74% das
empresas com área destinada a
Governança Corporativa.

Revisão e Análise das
Respostas do IsE
O IBGC, por meio do Centro de
Conhecimento, foi responsável
novamente em 2012 pela
avaliação da governança
corporativa das empresas
candidatas a fazer parte da
carteira de ações do Índice de
Sustentabilidade Empresarial
(ISE) da BM&FBovespa. O
Instituto também sanou
dúvidas durante o processo de
preenchimento das informações
pela empresa, além de ter
realizado auditoria dos
documentos comprobatórios
enviados pelas participantes,
para validar suas respostas.

BIBLIOTECA
Em 2012, a Biblioteca João
Bosco Lodi contabilizou novo
aumento em seu acervo:
20,3%, evoluindo de 4.293
títulos cadastrados para 5.168.
São: 636 títulos de livros,
401 folhetos, 66 periódicos
(revistas), 462 artigos de
periódicos, 204 capítulos
de livros, 7 separatas, 69
monografias, 18 dissertações e
9 teses, 2.651 clippings e 645
arquivos digitais. Todo o acervo
é tratado segundo padrões
técnicos internacionais.
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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, caracterizase 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 disponibilizado,
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. Não foi registrado durante
este ano nenhum caso de não
conformidade com a política
comercial e de produtos
do IBGC.
Outra forma de acompanhar
e direcionar algumas das
atividades do IBGC é a busca
por conhecer a satisfação
do seu público de interesse.
Neste ano, o Instituto
realizou avaliação on-line
de praticamente todas as
suas atividades: Congresso,
Cursos, Eventos, Certificações e
Publicações. Com identificação
opcional, os participantes de
cada atividade receberam
links para votação e puderam,
desta forma, contribuir,
efetivamente, com a gestão,
sugerindo temas, mudanças
e também fazendo críticas
construtivas. Em praticamente
todas as atividades tivemos
uma taxa de respostas em torno

de 60 a 75%, o que confere
representatividade para
os resultados.
O Congresso Internacional
de 2012 apresentou 94% de
satisfação na avaliação geral,
superando em 3 pontos o ano
anterior, também com índice
bastante satisfatório (91%). O
processo avaliativo contou com
253 respondentes, dentre os
491 congressistas e pontuou
o Conteúdo com 4,32, um
pequeno avanço em relação a
2011, que recebeu 4,25. Já a
Organização apresentou 4,34,
pontuação mais significativa
do que os 4,02 do ano
anterior. A avaliação usou
a escala de 1 a 5, sendo
5 o máximo. Nos cursos,
são aplicadas ao final de
cada módulo avaliações
dos instrutores, conteúdo e
infraestrutura. Compilado,
esse material é analisado
pelo Centro de Conhecimento
do Instituto e eventuais
sugestões são incorporadas
às edições seguintes.
Cento e um blocos foram
avaliados (os cursos de
formação possuem mais de
um bloco). O universo de
cursos avaliados abrangeu
1.340 horas-aula, com 115
professores, 3.020 participantes
e um total de 1.958 avaliações
recebidas. O índice de
satisfação foi de 94,3%. O
resultado também foi bastante
satisfatório nos itens: Conteúdo,
que alcançou 4,35; Professores,
4,47; e Organização, 4,52 – no
critério de 1 a 5, sendo 5
o máximo.
Os 60 eventos promovidos em
2012 também apresentaram
alto índice de satisfação, com
93,7%, tendo somado 134
horas de atividades com um
total de 3.454 participantes

e 2.098 respondentes. O
Conteúdo recebeu 4,42 e
a Organização, 4,54 – na
pontuação máxima de 5.
Ao completar três anos desde
o seu lançamento, o Programa
de Certificação de Conselheiros
encerrou 2012 com 540
pessoas com Certificado de
Conselheiro ativo. Como 78
pessoas possuem a dupla
certificação (CA e CF), temos
um total de 618 certificados
ativos. Dos 540, 28% possuem
ao menos um assento em
conselhos de empresas listadas.
O percentual de vagas de
conselho preenchidas por CCI
nas empresas listadas foi de 7%
(veja quadro a seguir).
Em relação à avaliação do
Programa, dos 508 CCI
consultados (certificados há
mais de seis meses), 223
responderam à avaliação,
que obteve 60% de nível de
satisfação. Na escala de 1
a 5, sendo 5 o mais alto,
todos os itens avaliados
receberam pontuação acima
de 4: o Hotsite recebeu 4,16
e o Programa de Educação
Continuada ficou com 4,07,
a mesma nota obtida pelo
Banco de Conselheiros. O
Boletim Exclusivo chegou a
4,27, enquanto os Encontros da
Comunidade receberam 4,25.
Fonte de informação e
de dados técnicos sobre
diferentes aspectos da
Governança Corporativa,
as pesquisas realizadas pelo
Centro de Conhecimento do
IBGC procuram contribuir
para o desenvolvimento e
aperfeiçoamento do tema no
País. Em 2012, foram lançadas
2 pesquisas, consultadas por
1.263 pessoas, sendo que 216
enviaram suas avaliações. O
índice de satisfação chegou a
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96,7%. Quanto à Penetração,
a porcentagem foi de 34,3%
(leram ao menos parcialmente),
enquanto no quesito Relevância
98,1% consideraram
importante. A avaliação do
Conteúdo recebeu 4,43, a
Forma, 4,38 – na escala de 1 a
5, sendo 5 a pontuação
mais alta.
Desde a sua criação em 2010,
o Comitê Editorial, formado
somente por conselheiros e que
trabalha em parceria com o

Centro de Conhecimento, tem
se mostrado essencial para a
manutenção da qualidade das
publicações, uma vez que seu
objetivo é verificar a adequação
das publicações ao Código do
IBGC, além de sua consistência
e coerência. O resultado
positivo desse trabalho ficou
evidenciado pelo alto índice
de satisfação, de 97,6% em
relação aos 3 lançamentos
efetuados em 2012 – o mais
alto de todas as avaliações. O
total de pessoas consultadas

foi de 2.381 e o número de
avaliações recebidas, 361. A
Penetração ficou com 38,5%
(leram ao menos parcialmente)
e a Relevância atingiu 98,9%
(consideraram importante).
Quanto aos quesitos
Conteúdo e Forma, chegaram,
respectivamente, a 4,48 e 4,41,
na escala de 1 a 5, sendo 5 a
pontuação mais alta.

Nível de Penetração do Programa de
Conselheiros Certificados nas Empresas Abertas
Penetração do Programa

2010

2011

2012

4.215

3.932

4.216

184

307

280

4,4%

7,8%

6,6%

c) Total de membros na Comunidade CCI (CA e/ou CF)

340

592

540

d) Número de CCIs com assentos nas empresas

101

165

152

29,7%

27,9%

28,1%

a) Total de vagas de CA e CF nas empresas abertas*
b) Vagas ocupadas por membros da Comunidade CCI*
% de ocupação das vagas pelos CCIS (b/a)

Inserção da Comunidade CCI

% de inserção dos CCIs no mercado (d/c)

* Fonte: BM&FBovespa
Legenda
CA = Conselho de Administração / CF = Conselho Fiscal / CCI = Conselheiros Certificados IBGC
Premissas:
Consideramos apenas as vagas efetivas de conselho (não consideramos suplentes). Conselheiros Ativos em 31 de dezembro de 2012
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Indicadores de Resultados do Mapa Estratégico
Em fevereiro de 2012 o Conselho de Administração aprovou o Mapa Estratégico do IBGC na linguagem
Balanced Score Card, bem como os respectivos indicadores e metas para cada perspectiva, num total de 48
diferentes indicadores. Os resultados do Mapa Estratégico e dos respectivos indicadores seguem abaixo. A
partir destes resultados a gestão norteará as ações de melhoria para 2013.

Propósito: Ser referência em governança corporativa, contribuindo para o desempenho sustentável das organizações e
influenciando os agentes de nossa sociedade no sentido de maior transparência, justiça e responsabilidade.

Perspectiva
das Partes
Interessadas
Perspectiva
Financeira

Perspectiva
Interna

Associados
Rede de
Relacionamento

Usuários
Informações sobre
Governança

Contribuições
das Iniciativas

Sociedade

Produção de
Conhecimento

Superávit
Sustentado

Posicionamento
e Advocacy

Autonomia
de Caixa

Grau de
Independência

Finanças

Capacitação

Conteúdo

Melhorar controles internos e
qualidade de despesas gerais

Realizar cursos de formação e
educação continuada

Produzir e disseminar
publicações de referência

Gerir congressos, palestras,
seminários, fóruns e eventos

Desenvolver e disseminar
prêmios, pesquisas e estudos

Gerir e ampliar a certificação
e o banco de conselheiros

Difundir informações úteis,
interessantes e qualificadas

Marketing e Relacionamento
Ampliar a base de associados
de forma sutentada
Mobilizar recursos para as
atividades e projetos
Agregar valor aos associados,
seguidores e participantes

Perspectiva do
Aprendizado

Disseminação das
Melhores Práticas

Desenvolvimento Institucional
Fortalecer comissões,
capítulos e núcleos

Manter e ampliar relevância e
legitimidade internacional

Capital Organizacional

Capital Tecnológico

Capital Humano

Desenvolver políticas
institucionais e aprimorar a
governança e a gestão

Investir em tecnologia para
melhorar comunicação,
processos e entregas

Ampliar a capacitação e melhorar
o desempenho mantendo bom
clima interno

Muito abaixo da Meta

Pouco abaixo da Meta

Acima da Meta

Muito acima da Meta
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PERSPECTIVA DAS PARTES INTERESSADAS
Indicador

Unidade

% de Associados satisfeitos com o IBGC

Meta 2012

Resultado 2012

%

80%

79,6%

Nível de satisfação com o networking

média

4,00

4,01

Nível de satisfação com informação

média

4,00

3,95

Nível de satisfação com conhecimento

média

4,00

4,05

Nível de satisfação com a disseminação

média

4,00

3,91

Nível de satisfação com advocacy

média

4,00

4,08

Muito abaixo da Meta

Pouco abaixo da Meta

Acima da Meta

Muito acima da Meta

PERSPECTIVA FINANCEIRA
Indicador

Superávit do Exercício / Despesa com pessoal

Unidade

Meta 2012

Resultado 2012

%

3%

4,20%

Superávit Líquido: Congresso e Eventos

R$ mil

-260

-214

Superávit Líquido: Cursos

R$ mil

1900

2227

Superávit Líquido: Certificação e Banco

R$ mil

-120

-271

Superávit Líquido: CPC

R$ mil

-570

-563

Meses operacionais de liquidez

Meses

3,00

2,92

Receita própria / Despesa operacional

%

30%

27,8%

Receita patrimonial / Despesa operacional

%

3%

3,2%

Muito abaixo da Meta

Pouco abaixo da Meta

Acima da Meta

Muito acima da Meta
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PERSPECTIVA INTERNA
Indicador

Unidade

Meta 2012

Resultado 2012

Cumprimento do plano de melhorias Adm.

%

80%

56%

Relatórios bimestrais no prazo

%

80%

33%

Filiação de novos sócios

%

13%

18,1%

Taxa de retenção de sócios

%

92%

72%

Cumprimento do plano de captação

%

80%

100%

% de associados participantes

%

30%

37%

Cumprimento do plano dos capítulos

%

80%

92,2%

Cumprimento do plano das comissões

%

80%

33%

Taxa de renovação da certificação

%

70%

66%

Novos conselheiros certificados

unid.

320

129

Consulta ao banco de conselheiros

unid.

50

9

%

7,8%

6,6%

Taxa de penetração do programa CCI
% participantes satisfeitos com os cursos

%

90%

94,3%

Nível de satisfação conteúdo cursos

média

4

4,35

Nível de satisfação organização cursos

média

4

4,52

%

90%

85%

Taxa de ocupação nos cursos
Cumprimento do plano de pesquisas
Nível de satisfação conteúdo pesquisas
% penetração das publicações

%

80%

75%

média

4

4,43

%

20%

62,5%

Nível de satisfação conteúdo publicações

média

4

4,56

% participantes satisfeitos com os eventos

%

90%

93,7%

Nível de satisfação com organização eventos

média

4

4,54

Nível de satisfação com conteúdo eventos

média

4

4,42

Taxa de ocupação eventos

%

90%

90,2%

Cumprimento de prazos na comunicação

%

80%

81,4%

Entrevistas concedidas

unid.

160

183

Inserções em veículos de referência

unid.

330

451

Visitantes únicos ao website por ano

mil

115

123

Muito abaixo da Meta

Pouco abaixo da Meta

Acima da Meta

Muito acima da Meta

PERSPECTIVA DO APRENDIZADO
Indicador

Unidade

Meta 2012

Resultado 2012

Nível de satisfação dos colaboradores

média

3,80

3,87

Cumprimento do plano de capacitação

%

80%

41%

Nível de satisfação com o sistema ERP

média

3,50

2

Nível de satisfação com o website

média

4

3,77

Implantação das políticas aprovadas

%

80%

100%

Cumprimento do plano de ação

%

80%

83,3%

Muito abaixo da Meta

Pouco abaixo da Meta

Acima da Meta

Muito acima da Meta
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RELATÓRIO FINANCEIRO
As demonstrações financeiras do exercício findo em
31/12/2012 apresentam as seguintes variações
com relação ao exercício anterior.
- Aumento de 4,8% no Ativo Total
- Redução de 14,6% nas Disponibilidades
- Aumento de 30,4% das Receitas Brutas
- Aumento de 2,4% no Resultado do Exercício

DISPONIBILIDADES

ATIVO TOTAL
4,000,000
3,500,000
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
0

3,026,162

877,220

1,688,116
986,928

2,041,966

3,471,526
3,311,895

2,577,022

3,000,000

2,296,271

2,500,000

2,209,999

1,765,902
1,531,088

2,000,000
1,500,000
1,000,000

2,689,829

1,158,753
729,600
601,334

500,000
0
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

RECEITAS BRUTAS
16,000,000
14,000,000
12,000,000
10,000,000
8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
0

Os resultados apresentados demonstram o
aumento das operações do IBGC no ano de
2012, com aumento da grade de cursos e eventos
e também uma maior abrangência nacional.
A queda nas Disponibilidades é decorrente do
crescimento do IBGC, com aumento do quadro
de funcionários, já previsto no Planejamento
Estratégico para 2012, e também reflexo das ações
de troca de fornecedores de Outsourcing contábil e
do sistema financeiro/contábil.

13,375,054

6,862,214
4,367,342 5,409,064
3,239,127
2,753,962

2006

2007

2008

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

RESULTADO DO EXERCÍCIO
10,431,253

2005

2005

8,045,331

2009

2010

2011

2012

450,000
400,000
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0

387,672
338,084

340,578
285,208
210,747 215,792

46,390

2005

512
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos associados, Conselheiros e Administradores do
Instituto Brasileiro de Governança Corporativa
São Paulo - SP
Examinamos as demonstrações contábeis do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que compreendem o
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2012 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 demais notas explicativas.
Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações contábeis
A Administração do Instituto é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários
para permitir a elaboração de demonstrações contábeis 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 contábeis 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 contábeis 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 contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento
do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente
se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a
elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis do Instituto 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 contábeis utilizadas
e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das
demonstrações contábeis tomadas em conjunto.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Opinião sobre as demonstrações contábeis
Em nossa opinião as demonstrações contábeis 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
2012, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil.
São Paulo, 04 de fevereiro de 2013.
BDO RCS Auditores Independentes SS
CRC 2 SP 013846/O-1
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BALANÇOS PATRIMONIAIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011

(EM REAIS)
ATIVO

Nota explicativa

2012

2011

Circulante
Caixa e equivalentes de caixa

3

2.296.271

2.689.829

Contas a receber

4

834.070

213.366

Impostos a recuperar

17.181

13.728

Outras contas a receber

22.098

34.976

3.169.620

2.951.899

-

1.823

Não circulante
Realizável a longo prazo
Adiantamentos diversos
Imobilizado

5

Intangível

6

Total do ativo

-

1.823

296.640

347.598

5.266

10.575

301.906

359.996

3.471.526

3.311.895

2012

2011

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Nota explicativa
Circulante
Contas a pagar

170.845

206.174

Obrigações sociais

179.741

106.661

96.377

116.926

Obrigações tributárias
Provisão de férias e bônus

7

885.805

834.951

Adiantamentos

8

54.116

178.333

1.386.884

1.443.045

Patrimônio líquido
Patrimônio social

Total do passivo e do patrimônio líquido
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

10

2.084.642

1.868.850

2.084.642

1.868.850

3.471.526

3.311.895
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DEMONSTRAÇÕES DO SUPERÁVIT
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011

(EM REAIS)

Nota
explicativa

2012

2011

Receitas operacionais
Sem restrições
Com cursos

6.948.805

5.836.907

Com anuidades

2.033.977

2.161.696

Com congressos

1.386.342

1.208.969

Com certificação e banco de conselheiros

367.143

239.859

Com publicações

151.508

196.325

Com palestras e eventos

362.728

245.024

147.000

148.800

1.025.240

175.800

Com prêmios
Trabalho voluntário
Rendimentos financeiros

232.311

217.873

12.655.054

10.431.253

720.000

-

720.000

-

(2.392.011)

(2.074.681)

(654.783)

(684.668)

Com restrições
Com palestras e eventos

11

Custos operacionais
Com cursos
Com congressos
Com palestras e eventos

11

Com publicações
Com sócios
Com certificação e banco de conselheiros
Com prêmios
Com centro de pesquisas
Trabalho voluntário

(1.089.684)

(433.484)

(65.179)

(130.792)

(164.508)

(253.083)

(72.684)

(145.605)

(112.131)

(31.670)

(51.741)

(47.827)

(925.000)

(175.800)

(5.527.721)

(3.977.610)

7.847.333

6.453.643

Administrativas

(1.504.086)

(1.288.906)

Despesas com pessoal

(5.131.893)

(4.355.713)

(95.626)

(43.217)

Aluguel e condomínio

(681.291)

(479.295)

Trabalho voluntário

(100.240)

-

(=) Resultado bruto
Despesas e/ou receitas operacionais

Depreciações e amortizações

Despesas financeiras

= Superávit do exercício
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

12

(118.405)

(75.765)

(7.631.541)

(6.242.896)

215.792

210.747
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Fontes de receita
1%
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3%
Receitas com Prêmios

8%

Receitas com Publicações

8%

Receitas de Certificação e Banco de Conselheiros

10%

Receitas com Palestras e Eventos
Receitas com Congressos

52

Receitas com Anuidadees

15%

%

Receitas com Cursos
Trabalhos Voluntários
Rendimentos Financeiros

ALOCAÇÃO DE RECURSOS
Trabalhos voluntários

925
2,392

Custos com Cursos
655

Custos com Congressos
Custos com Palestras e Eventos

1,090

Custos com Sócios

165

Custos com Certificação e Banco de Conselheiros

73

Custos com Publicações

65

Custos com Centro de Pesquisas

52
112

Custos com Prêmios
0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

(EM REAIS)

Patrimônio
Líquido
Saldos em 01 de janeiro de 2011
Superávit do exercício

1.658.103

Superávits
acumulados

TOTAL

-

1.658.103

-

210.747

210.747

Incorporação pelo patrimônio social

210.747

(210.747)

-

Saldos em 31 de dezembro 2011

1.868.850

-

1.868.850

-

215.792

215.792

Incorporação pelo patrimônio social

215.792

(215.792)

-

Saldos em 31 de dezembro 2012

2.084.642

-

2.084.642

Superávit do exercício

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011

(EM REAIS)

Superávit do exercício

2012

2011

215.792

210.747

95.626

49.247

Aumento/diminuição dos itens que não afetam o caixa
(+) Depreciações e amortizações
(+/ - ) Aumento/diminuição de contas a receber

(620.704)

20.352

(+/ - ) Aumento/diminuição de impostos a recuperar

(3.453)

(13.728)

(+/ - ) Aumento/diminuição de outras contas a receber

12.878

(19.404)

(+/ - ) Aumento/diminuição de adiantamentos diversos

1.823

373

(35.329)

(151.221)

73.080

(44.261)

(+/ - ) Aumento/diminuição de contas a pagar
(+/ - ) Aumento/diminuição de obrigações sociais
(+/ - ) Aumento/diminuição de obrigações tributárias
(+/ - ) Aumento/diminuição de provisão de férias e bônus
(+/ - ) Aumento/diminuição de adiantamento de clientes

(20.549)

85.868

50.854

225.694

(124.217)

(41.093)

(569.991)

111.827

(39.359)

(209.767)

(39.359)

(209.767)

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

(=) Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa

(393.558)

112.807

Caixa e equivalente de caixa no início do exercício

2.689.829

2.577.022

Caixa e equivalente de caixa no final do exercício

2.296.271

2.689.829

(=) Aumento nas disponibilidades

(393.558)

112.807

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
dos EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011
(EM REAIS)
1. Contexto operacional
O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa
(“Instituto”) é uma associação cultural de âmbito
nacional, sem fins lucrativos, que tem como
objetivos sociais:
a. Contribuir para a otimização da governança
corporativa nas empresas;
b. Ser no Brasil um importante fórum para
assuntos relativos à governança corporativa;
c. Desenvolver a capacitação profissional para
que acionistas, sócios/cotistas, conselheiros,
diretores, administradores, auditores e outros
adotem e aprimorem boas práticas de
governança corporativa;

d. Desenvolver competência na atividade de
Conselhos de Administração, Fiscal, Consultivo
e outros, para empresas e instituições que
objetivem promover um sistema de excelência
em governança corporativa;
e. Formar profissionais qualificados para
atuação em Conselhos de Administração, Fiscal,
Consultivo e outros;
f. Divulgar e debater ideias e conceitos sobre
governança corporativa;
g. Promover pesquisas sobre
governança corporativa;
h. Contribuir para que as empresas adotem
como diretrizes de governo a transparência, a
prestação de contas (accountability), a equidade
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e a responsabilidade corporativa, tendo
em vista o sucesso e a perpetuação da
própria empresa;
i. Desenvolver material técnico sobre
governança corporativa para publicações.
j. Oferecer cursos, seminários, congressos,
foruns de debates e palestras aos
seus associados e a terceiros sobre
governança corporativa;
k. Certificar Conselheiros de Administração
e Fiscais objetivando a aferição dos
conhecimentos e competências para
desempenho eficiente dessas atividades.
Em 1994, o cenário empresarial brasileiro carecia
de um organismo destinado a colaborar com
a qualidade da alta gestão das organizações
brasileiras. Em 27 de novembro de 1995, trinta e
seis visionários fundaram o Instituto Brasileiro de
Conselheiros de Administração, visando preencher
esta lacuna.
Em 1999, o Instituto passou a se denominar
Instituto Brasileiro de Governança Corporativa
(IBGC). Hoje, é reconhecido nacional e
internacionalmente como a principal referência na
difusão das melhores práticas de governança na
América Latina.
O propósito do Instituto é ser referência
em governança corporativa, contribuindo para
o desempenho sustentável das organizações e
influenciando os agentes de nossa sociedade
no sentido de maior transparência, justiça
e responsabilidade.
2. Apresentação das demonstrações contábeis
e principais práticas contábeis

preparadas, principalmente, de acordo com
a ITG 2002 – Instituto sem finalidade de
lucros, aprovada pela Resolução nº 1.409, de
21 de setembro de 2012, pelo Comunicado
Técnico CTG 2000, aprovado pela Resolução
nº 1.159, de 13 de fevereiro de 2009, do
Conselho Federal de Contabilidade (CFC)
e pela NBC TG 1000 – Contabilidade para
Pequenas e Médias Empresas, para os aspectos
não abordados pela ITG 2002 – Instituto sem
finalidade de lucros.
Estas demonstrações contábeis são as primeiras
preparadas de acordo com o ITG 2002 – Instituto
sem finalidade de lucros.
2.2. Principais práticas contábeis adotadas
2.2.1. Receitas e despesas
As receitas de cursos, inscrições, anuidades e
eventos e as despesas são contabilizadas com
base no regime contábil de competência de
exercício. Uma receita não é reconhecida se há
uma incerteza significativa da sua realização.
2.2.2. Receitas de congressos
As receitas relacionadas à arrecadação de
congressos são provenientes de patrocínio
e inscrições no 13º Congresso Brasileiro de
Governança Corporativa, realizado pelo
Instituto, em São Paulo, no mês de outubro.
Tais receitas são apropriadas para o resultado
no mês de sua realização. Uma receita não é
reconhecida se há uma incerteza significativa
da sua realização.
2.2.3. Receitas de associados mantenedores

2.1. Apresentação das demonstrações contábeis
As demonstrações contábeis foram preparadas
pela Administração do Instituto, sendo de sua
responsabilidade e estão sendo apresentadas
de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil, que compreendem as Resoluções
do Conselho Federal de Contabilidade
(CFC) e os pronunciamentos do Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPC), estando em
conformidade com as Normas Internacionais de
Contabilidade (IFRS) emitidas pelo International
Accounting Standards Board (IASB).
Como se trata de uma associação sem fins
lucrativos, as demonstrações contábeis foram

Os valores provenientes das anuidades de
associados mantenedores são registrados no
momento da celebração do contrato como
adiantamentos em contrapartida a patrocínios
a receber no ativo circulante. Tais receitas
são apropriadas ao resultado com base no
prazo contratado pelo associado mantenedor,
usualmente 12 meses. Uma receita não é
reconhecida se há uma incerteza significativa
da sua realização.
2.2.4. Caixa e equivalentes de caixa
Incluem caixa, saldos positivos em conta
movimento e aplicações financeiras resgatáveis
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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 3.
2.2.5. Contas a receber

valor recuperável, é constituída provisão para
deterioração ajustando o valor contábil líquido
ao valor recuperável.
2.2.9. 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.

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 4.

2.2.10. Superávit do exercício

2.2.6. Imobilizado
Registrado ao custo histórico de aquisição,
deduzido de depreciação acumulada e perdas
de redução ao valor recuperável (impairment),
quando aplicável. A depreciação dos bens
é calculada pelo método linear às taxas
mencionadas na Nota Explicativa nº 5.

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. Ele goza também
de isenção de outros tributos federais, como a
COFINS e o PIS. A tributação sobre rendimentos
de aplicação financeira obedece à legislação
em vigor e é retida na fonte.

2.2.7. Intangível

2.2.12. Trabalho voluntário

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,
são 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.

O Instituto, no desenvolvimento de suas
atividades, recebe doação de serviços
oferecidos por pessoas físicas e jurídicas
(pró bono).

2.2.8. Perdas por não recuperação de
ativos – imobilizado

É incorporado pelo patrimônio social no
encerramento do exercício social.
2.2.11. Obrigações tributárias

Honorários de professores dos cursos
Aulas ministradas pelos professores sem
remuneração pelo Instituto. Foram consideradas
as horas doadas pelos professores e também
horas de aula ministradas por conselheiros
e diretores do Instituto, que são impedidos
de receber remuneração enquanto titulares
dos cargos. A quantidade de horas-aula não
remuneradas foi multiplicada pelo valor pago
por hora em 2012 (R$ 385,00).
Serviços de consultoria

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

Empresas privadas de consultoria que
realizaram serviços pró-bono ao Instituto. Para
apuração dos valores foram consideradas
as propostas comerciais a valor de mercado,
enviadas por estas empresas.
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2.2.13. Estimativas contábeis
São utilizadas para a mensuração e
reconhecimento de certos ativos e passivos
das demonstrações contábeis do Instituto.
A determinação dessas estimativas levou
em consideração experiências de eventos
passados e correntes, pressupostos relativos
a eventos futuros e outros fatores objetivos
e subjetivos. A liquidação das transações
envolvendo essas estimativas poderá resultar
em valores significativamente divergentes dos
registrados nas demonstrações contábeis devido
às imprecisões inerentes ao processo de sua
determinação. O Instituto revisa suas estimativas
e premissas anualmente.
2.2.14. 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 2012.
2.2.15. Política de gestão de riscos
O IBGC toma iniciativas que visam o
mapeamento e a mitigação dos principais
riscos do negócio. O Instituto conta desde
2011 com um Plano de Gerenciamento de

Crise, revisado anualmente pelo Conselho
de Administração, que tem como finalidade
atuar adequadamente para proteger a
imagem e reputação do IBGC. O Conselho
de Administração conta com uma Equipe de
Gestão de Crise para identificar, quantificar e
discutir a forma de mitigação a ser endereçada
pelos gestores do Instituto. Os principais
fatores de riscos aos quais o Instituto está
exposto e que exigem esse monitoramento são:
• Práticas inadequadas de governança;
• Possíveis desvios de conduta;
• Uso indevido de informações confidenciais;
• Manifestações públicas indevidas;
• Cancelamento de eventos e cursos;
• Fraude financeira;
• Descumprimento ou mudança da legislação
para o terceiro setor;
• Inviabilidade financeira;
• Vulnerabilidade do sistema de informação;
• Perda de profissionais chave no
quadro gestor.
O Plano de Gerenciamento de Crise do Instituto
monitora, para cada um dos fatores de risco
acima: impacto para o Instituto, probabilidade de
ocorrência, ações e recomendações preventivas e
corretivas, responsáveis e envolvidos. O Conselho
de Administração aprovou em outubro o plano
para criar uma estrutura corporativa de gestão de
riscos durante o ano de 2013.

3. Caixa e equivalentes de caixa
Em 31 de dezembro de 2012 e 2011, o total de caixa e equivalente de caixa, sem restrições, era composto
da seguinte forma:
2012
Caixas e bancos
Aplicações financeiras

2011

332.470

258.123

1.963.801

2.431.706

2.296.271

2.689.829

2012

2011

51.425

262.533

874.483

120.838

18.191

11.070

4. Contas a receber

Contas a receber anuidades
Contas a receber cursos e eventos diversos
Contas a receber certificação e banco de conselheiros
Contas a receber cartão de crédito
Perdas estimadas para crédito de liquidação duvidosa

12.575

-

(122.604)

(181.075)

834.070

213.366
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5. Imobilizado
Em 31 de dezembro de 2012 e 2011, o total de imobilizado, sem restrições, era composto da seguinte forma:

Móveis e
utensílios
Saldos em 31 de dezembro de 2010
Aquisição

114.666

Computadores
e Periféricos

Benfeitoria
em Imóveis
de terceiros

Imobilizado
Total

Outros

67.192

-

-

181.858

54.471

22.443

126.326

3.557

206.797

(14.794)

(23.784)

(2.332)

(147)

(41.057)

Saldos em 31 de dezembro de 2011

154.343

65.851

123.994

3.410

347.598

Custo total

232.291

201.029

261.642

12.383

707.345

Depreciações acumuladas

(77.948)

(135.178)

(137.648)

(8.973)

(359.747)

Valor residual

154.343

65.851

123.994

3.410

347.598

Depreciações

Aquisição
Depreciações
Saldos em 31 de dezembro de 2012
Custo total
Depreciações acumulada
Valor residual
Taxas anuais de depreciação - %

8.443

30.916

-

-

39.359

(23.896)

(43.732)

(20.212)

(2.477)

(90.317)

138.890

53.035

103.782

933

296.640

240.734

231.945

261.642

12.383

746.704

(101.844)

(178.910)

(157.860)

(11.450)

(450.064)

138.890

53.035

103.782

933

296.640

10

20

16

20

6. Intangível

Direito de uso
de software
Saldos em 31 de dezembro de 2010
Aquisição

Total

15.795

15.795

2.970

2.970

(8.190)

(8.190)

Saldos em 31 de dezembro de 2011

10.575

10.575

Custo total

53.261

53.261

(42.686)

(42.686)

10.575

10.575

-

-

(5.309)

(5.309)

5.266

5.266

53.261

53.261

(47.995)

(47.995)

5.266

5.266

Amortizações

Amortizações acumuladas
Valor residual
Aquisição
Amortizações
Saldos em 31 de dezembro de 2012
Custo total
Depreciações acumulada
Valor residual
Taxas anuais de amortização - %

20
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7. Provisão de férias e bônus

2012

2011

Provisão de férias

352.662

312.232

Encargos sobre férias

118.143

107.719

Provisão de bônus

415.000

415.000

885.805

834.951

A política de remuneração variável do Instituto,
prevista em seu orçamento de pessoal, determina
que, mediante o atendimento de metas préaprovadas pelo Conselho de Administração, todos
os funcionários poderão receber bonificação
equivalente a um número predeterminado de
salários de acordo com a função. O limite máximo
de bonificação anual que qualquer funcionário
pode receber é três vezes o seu salário.

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 2012, com base na
opinião de seus assessores legais, não existem
ações em andamento, portanto, não há valores
dessa natureza a serem provisionados.
10. Patrimônio líquido

8. Adiantamentos
Refere-se às receitas provenientes das anuidades
dos associados mantenedores 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
mantenedor, usualmente 12 meses.

Conforme estatuto social, o Instituto deve aplicar
integralmente seus recursos na manutenção de
seus objetivos, não podendo, como consequencia,
distribuir qualquer parcela de seu patrimônio ou
de suas rendas a título de participação no seu
superávit. Dessa forma, o superávit do exercício é
integralmente incorporado ao patrimônio social.
11. Receitas e custos com palestras e eventos

9. 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 especialistas, avalia

Em 2012 o Instituto organizou o Congresso anual
do International Corporate Governance Network
(ICGN) através de contrato de parceria no valor de
R$ 720.000 registrado em receitas e em custo com
palestras e eventos. O IBGC não obteve nenhum
resultado financeiro por essa parceria nem foi
remunerado pela organização do evento.

12. Despesas financeiras

2012
Tarifas bancárias
Juros passivos
Descontos concedidos
IOF / IOC

2011

19.489

27.460

1.386

29.489

94.168

18.569

3.362

247

118.405

75.765
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13. Cobertura de seguros
A Administração do condomínio onde se localiza a sede do Instituto tem por política manter cobertura de
seguros no montante adequado aos possíveis riscos com sinistros de seu imóvel. Adicionalmente, para
proteger seu ativo imobilizado, o Instituto contratou um seguro empresarial específico.

Cobertura - R$
Incêndio, inclusive decorrentes de tumultos, greves e lock-out, queda de aeronaves,
queda de raio e explosão de qualquer natureza

150.000

Serviços de assistência técnica 24 horas para empresas

-

Danos elétricos

30.000

Roubo e/ou furto qualificado de bens

30.000

Despesas e/ou perda de aluguel

30.000

Valor do prêmio

1.545

As premissas de risco adotadas, dada suas naturezas, não fazem parte do escopo de auditoria e,
consequentemente, não foram examinadas pelos auditores do Instituto.
14. Benefício fiscal por entidade sem fins lucrativos
O Instituto é isento do pagamento de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e de Contribuição Social sobre
o Lucro Liquido (CSLL), de acordo com o artigo 15 da Lei nº 9.532/97, cujos valores renunciados,
no exercício fiscal de 2012, caso a obrigação devida fosse, seriam:

2012
Imposto de renda pessoa jurídica

53.948

Contribuição social sobre o lucro líquido

19.421
73.369

15. Instrumentos financeiros
As transações financeiras existentes envolvem ativos e passivos usuais e pertinentes à atividade econômica do
Instituto, 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 2012 e 2011, o Instituto não efetuou transações envolvendo instrumentos financeiros
na forma de derivativos.
16. Eventos subsequentes
Não há eventos subsequentes significativos após a data de encerramento das demonstrações contábeis.
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Relatório do Comitê de Auditoria
Examinamos os balanços patrimoniais do Instituto Brasileiro de Governança
Corporativa em 31 de dezembro de 2012 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 apresentam determinadas fragilidades por
nós percebidas, mas conforme avaliado pelos auditores não redundam em
erros materiais nas demonstrações contábeis.
No ano de 2012, o IBGC iniciou a implantação de um novo sistema para
atender de melhor forma os processos financeiros e contábeis, trabalhando
em conjunto com o sistema de CRM que já era utilizado. Desde janeiro de
2012, também houve a troca do fornecedor de outsoucing contábil, o que
gerou grandes demandas de trabalho para a equipe, no sentido de gerenciar
e conciliar os trabalhos de implantação do sistema e a customização dos
serviços de contabilidade no novo escritório contábil. Todo o processo foi bem
estruturado e seguiu dentro do cronograma estabelecido, garantindo que
todas as operações financeiras realizadas pelo instituto fossem devidamente
registradas, cumprindo os prazos de obrigações legais e disponibilizando os
relatórios contábeis nos prazos acordados.
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 04 de fevereiro de
2013, entendemos que as demonstrações financeiras em 31 de dezembro
de 2012 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, 04 de fevereiro de 2013.

Carlos Biedermann - Coordenador
Luiz Alexandre Garcia
Anna Maria Cerentini Gouvea Guimarães
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Ao longo de 17 anos de existência, o IBGC tem reforçado cotidianamente o seu papel de modelo
para o mercado e para a sociedade, disseminando as boas práticas da Governança Corporativa
e mantendo-se tanto como uma referência no tema quanto como um fórum de debate aberto
e confiável.
Estabelecer uma cultura interna de Governança, com valores e princípios vivos na sua estrutura e identidade, é
ponto-chave para a concretização de tais objetivos e exige processos tão dinâmicos e desafiadores quanto os
que ocorrem em uma sociedade em constante mudança como a atual.
Composta por Conselho, Comitês, Diretoria e Capítulos, a administração exerce função pro bono. Como todos
os funcionários e associados do Instituto, os administradores assinam e vinculam-se ao Código de Conduta
do IBGC, que contempla os princípios contidos no Código das Melhores Práticas de Governança Corporativadocumento basilar do IBGC.
Reportando-se à Diretoria e ao Conselho, a Superintendência-Geral, auxiliada por duas SuperintendênciasAdjuntas, cuida do dia-a-dia operacional do Instituto, liderando a equipe de funcionários do IBGC.
Principal guardião do sistema de Governança, o Conselho de Administração é constituído por nove associados
eleitos em Assembleia Geral e conta com o suporte direto dos Comitês, cujos membros são também conselheiros
e se reportam ao Conselho.
A execução da estratégia definida pelo Conselho cabe à Diretoria, formada por associados nomeados pelo
Conselho, e à Superintendência-Geral. A Diretoria do IBGC está dividida em Societária, Jurídica e Financeira.
O IBGC possui ainda Comissões subdivididas em quatro categorias: Especiais (cujos membros são nomeados
pelo conselho), de Apoio à Gestão, Temáticas e Setoriais. Seus membros se dedicam pro bono a atividade das
Comissões, tendo relevante papel na atuação do Instituto.
A estrutura de Governança do Instituto inclui também os Capítulos Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná e Sul,
cujos coordenadores têm o objetivo de comandar, em sintonia com o Conselho de Administração, a atuação
do IBGC próxima às realidades locais, disseminando as boas práticas em suas regiões. Em 2012, o Conselho
teve ainda apoio de associados para a realização de eventos nos Núcleos em etapa de formação, instalados
no Ceará, Distrito Federal, Pernambuco, Santa Catarina e Interior de São Paulo.
Recentes alterações
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Comitês
Entendendo como vital fazer de seu funcionamento
cotidiano um exemplo para o mercado, em 2012
o Conselho de Administração reviu o escopo dos
Comitês, que permanecem em número de quatro.
O Comitê de Associados, antes Comitê de
Admissão, ampliou suas atividades relacionadas
ao processo de associação e de busca por novos
associados. Antes reativo, hoje tem como meta
uma atuação mais ativa nas recomendações para
a busca dos perfis desejados na procura pelo
equilíbrio na base dos associados, considerando
suas metas estratégicas. O Comitê permanece com
a responsabilidade de analisar, à luz dos requisitos
do Estatuto Social, os pretendentes a se tornarem
associados do IBGC.
O Comitê de Auditoria e Riscos, passando a atuar
também no gerenciamento de riscos do IBGC.
Este Comitê supervisiona os trabalhos da auditoria
externa, bem como a parte financeira do IBGC
(veja Gerenciamento de Risco, na pág. 61).
Os Comitês Editorial e de Pessoas tiveram suas
responsabilidades ampliadas. Hoje, além de
analisar os trabalhos preparados pelo IBGC e de
enviá-los para validação pelo Conselho, o Comitê
Editorial passou também a avaliar e propor ao
Conselho novos temas para serem discutidos nas
comissões. Já o Comitê de Pessoas deu ênfase,
em 2012, à questão da sucessão dentro do IBGC,
assim como ao aumento de eficiência no âmbito
da gestão. O comitê tem ainda como atribuição
discutir assuntos relativos à remuneração e ao
desenvolvimento de pessoas.
Comissões
Também em 2012, o conjunto das comissões
do IBGC passou por uma revisão do seu
funcionamento, buscando assegurar, na sua
composição, uma maior diversidade e a inclusão
de tomadores de decisão de governança
nas organizações.
Um outro fator que influenciou mudanças nas
comissões foi o fortalecimento da gestão depois
da criação das Superintendências-Adjuntas no ano
anterior. Com isso, e tendo em vista as diretrizes
estratégicas do Instituto, buscou-se enfatizar o
papel de gerador de conhecimento e de ponto de
partida das discussões temáticas que resultarão
em posicionamentos do IBGC. Assim, algumas
comissões que apoiavam a gestão já não eram
mais necessárias e foram transformadas em

comissões geradoras de conteúdo, aumentando
o número de Comissões Temáticas. Houve ainda
remanejamento de duas Comissões visando
aumentar o foco nos temas abordados, enquanto
outras duas foram criadas: Governança de
Empresas Familiares e Mercado de Capitais.
Aquelas Comissões de Apoio à Gestão com
funções sazonais específicas e dedicadas a
premiações foram transformadas em Bancas.
As Comissões Especiais, responsáveis por
assessorar o Conselho, são a de Conduta e
a de Governança e Indicação. Por outro lado,
a antiga Comissão de Cartas Diretrizes integra
agora os recém-criados Grupos de Trabalho
(GTs), passando a ser denominada GT de Cartas
Diretrizes. Os GTs não têm caráter permanente e
podem ser criados pelo Conselho para debate de
um tema específico ou ainda assessorar o conselho
com atribuição particular e temporária (veja mais
detalhes e as atribuições das comissões a partir
da pág. 58).
Outra iniciativa implantada foi a de introduzir
um processo de avaliação anual das Comissões
e também a aprovação pelo conselho, também
anual, do seu plano de trabalho para o exercício.
Conselho e Diretoria em 2012-2014
Os nove conselheiros eleitos na Assembleia Geral
Ordinária de março de 2012 terão seus mandatos
encerrados em março de 2014, de acordo com
o estatuto aprovado em 2009. Compõem o
Conselho Sandra Guerra (presidente), Alberto
Whitaker e Leonardo Viegas (vice-presidentes),
Anna Maria Guimarães, Carlos Biedermann,
Carlos Eduardo Lessa Brandão, João Laudo de
Camargo, Luiz Alexandre Garcia e Roberta
Nioac Prado.
O período de dois anos também contemplou a
Diretoria formada por Flávio Alves Rodrigues,
Matheus Rossi e Sidney Ito. O diretor Flávio
Alves Rodrigues renunciou no final de 2012,
devido à nova atuação profissional e o Conselho
está em processo de realizar sua substituição.
A superintendente-geral, Heloisa Bedicks,
permaneceu à frente do Instituto liderando a
gestão sendo auxiliada pelos SuperintendentesAdjuntos, de Conhecimento e de Operações,
respectivamente Adriane Almeida e Eleno
Gonçalves Junior.
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Revisão do Planejamento Estratégico
Uma das primeiras iniciativas do Conselho de
Administração eleito para o período 2012-2014
foi estabelecer um calendário para o Planejamento
Estratégico. A partir de agora será realizada
uma revisão anual do planejamento, visando ajustar os
caminhos e a velocidade de aplicação do seu conteúdo,
sem alterar suas diretrizes. Um processo mais profundo
será realizado a cada quatro anos, considerando os
mandatos de dois anos dos conselheiros.
A primeira revisão anual, realizada em
2012, enfatizou como pontos básicos o
papel de advocacy, o crescimento geográfico
do IBGC, novos públicos e a criação de valor
para os associados.
O papel de advocacy, defesa e argumentação em
favor da causa da boa governança, faz parte da
razão de ser do IBGC desde a sua fundação, daí a
importância de reforçá-lo também na atualidade. Entre
as medidas práticas a serem executadas em 2013,
está a de ampliar a defesa das boas práticas, assim
como desenvolver o posicionamento do Instituto sobre
questões emergentes de governança. Outras medidas
referem-se à instituição das Cartas de Opinião do
IBGC, que divulgarão, na velocidade exigida pela
dinâmica do mercado, uma reflexão do Instituto
sobre questões atuais e à divulgação ao mercado
das discussões interagentes que vêm acontecendo no
Instituto. Até então, o Instituto vinha formalizando seus
posicionamentos mais específicos por meio da série
Cartas Diretrizes que, devido às suas características,
exige um tempo maior para ser finalizada. O objetivo é
influenciar a sociedade na adoção de melhores práticas
de governança, resultando na geração de valor para
todas as partes interessadas.
A revisão estratégica de 2012 também realçou a
importância da expansão geográfica do IBGC,
propondo um maior esforço do Instituto no sentido de
abrir suas fronteiras fora do eixo Rio-São Paulo, assim
como dos já estabelecidos Capítulos Rio, Paraná, Sul e
MG. Com esse objetivo, foram realizados oito eventos
nos cinco Núcleos em etapa de formação, no Ceará,
Distrito Federal, Pernambuco, Santa Catarina e Interior
de São Paulo.
Ainda na revisão de 2012, foi revalidada a decisão
de ampliar a atuação do IBGC junto às cooperativas
e empresas do terceiro setor, e validada a proposta do
Instituto de trabalhar a área de governança pública a
partir de 2015.

Novas práticas no modelo
de Governança
Dando continuidade em 2012 aos avanços obtidos
pelos conselhos anteriores, o IBGC introduziu
novas práticas em seu modelo de Governança.
Entre estas, destacam-se:
• declaração de conflito de interesses dos
conselheiros renovada anualmente;
• mandato anual para as vice-presidências,
garantindo a transição e melhor
aproveitamento das diversas competências
do colegiado;
• implantação de um calendário temático
anual para o Conselho;
• estímulos para que as lideranças das
Comissões sejam preenchidas por não
conselheiros e para que seus membros
componham um mix dos diversos agentes
da governança;
• ampliação do papel do secretário do
Conselho, que agora se ocupa de todo o
processo de atuação do Conselho.
• Adoção das seguintes políticas internas:
alçadas, viagens e uso de cartão de crédito.
Planejamento sucessório
As novas práticas de governança do IBGC também
incluíram uma maior estruturação do processo
de sucessão dos seus principais executivos, com
apoio de uma consultoria especializada em
competências requeridas aos executivos, a ser
concluído em 2013.
Gerenciamento de Riscos
Até o ano de 2012, a única iniciativa específica do
IBGC relacionada a risco, além da atuação do então
Comitê de Auditoria, era a existência de um plano de
gerenciamento de crise, ainda em vigor, que estabelece,
por exemplo, quem deve responder em caso de uma
crise envolvendo o Instituto e quais medidas deverão
ser tomadas. Em 2012, o Conselho de Administração
decidiu criar um modelo de governança de risco para o
IBGC, iniciativa ainda em curso, já tendo sido iniciado
o mapeamento dos riscos que o Instituto pode vir a
ser exposto. A previsão é de que, em 2013, já esteja
implantado no IBGC um sistema de gestão de risco que
será operado pela gestão e governado pelo Conselho.
Devido a essa resolução, o Comitê de Auditoria passou
a ser denominado Comitê de Auditoria e Risco, tendo,
portanto, ampliado seu escopo de atuação
para o Conselho.
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Avaliação
A atuação da administração e dos colaboradores
passa por um processo de avaliação anual, cada

qual respondendo a questionários específicos. Em
2012, os membros do Conselho avançaram para
realizar uma avaliação 360 graus, contando com a
participação de um terceiro independente.

Avaliação do Conselho
Nos últimos anos os membros
do Conselho do IBGC fizeram
uma autoavaliação do seu
desempenho, respondendo a um
questionário padrão e o mesmo
foi discutido posteriormente com
o presidente do Conselho. Em
2011, houve também uma ação
na direção de uma avaliação
360º já que os conselheiros além
de se autoavaliarem, também
responderam o questionário em
relação aos seus pares. Para o
ano de 2012, o IBGC decidiu
evoluir este processo de avaliação
envolvendo uma empresa externa
para condução dos trabalhos,
incluindo entrevistas qualitativas e
acrescentando a visão da gestão
no processo.
O objetivo da avaliação foi procurar
rever e analisar a contribuição
individual e do colegiado para o
alcance dos objetivos estabelecidos,
visando influenciar resultados
futuros mais eficientes para o
Instituto, bem como municiar
a comissão de Governança e
Indicação com informações sobre o
desempenho dos conselheiros para
a eleição de 2014.
A avaliação explorou o
funcionamento do Conselho

do IBGC em quatro dimensões:
(i) a relação entre conselheiros e
a interface com todo instituto; (ii)
orquestração e eficiência do processo
decisório central; (iii) mecanismos
e processos de governança; (iii)
infraestrutura de informação.
A avaliação partiu do entendimento
da estratégia, contexto e desafios
atuais do IBGC e consistiu dos
seguintes passos:
• O facilitador realizou
entrevistas individuais com
cada conselheiro para
avaliação colegiada e dos
demais conselheiros;
• Os conselheiros e principais
gestores responderam a
questionário cobrindo todas as
dimensões analisadas;
• As recomendações finais
foram discutidas em reunião de
conselho, que definiu realizar uma
sessão adicional exclusiva para
priorizar as iniciativas de melhoria e
definir o plano de ação para
sua implantação;
• O plano de ação foi concluído
enquanto este Relatório Anual
estava sendo finalizado. As

iniciativas priorizadas para 2013
serão divulgadas na Assembleia
Anual do IBGC, em março, e
ficarão disponíveis na página do
Conselho em nosso website.
Depois de definidas as prioridades,
o programa de melhoria do
conselho terá duas dimensões.
Na dimensão individual, a
consultoria realizará sessões
de feedback individuais com os
conselheiros, analisando seus
resultados e a presidente do
conselho trabalhará com cada
conselheiro para apoiá-los em seus
planos de desenvolvimento. Na
dimensão do colegiado, o plano
de melhoria será coordenado
pela presidente do Conselho,
envolvendo os demais conselheiros,
secretaria e gestão, e acompanhado
regularmente pelo Conselho.
A avaliação do conselho foi
realizada em caráter pro bono
por BCG – The Boston
Consulting Group no Brasil e
liderada por seu sócio e líder
da prática de organização e
governança, Christian Orglmeister.
Agradecemos a ambos o excelente
trabalho prestado.

Conformidade ao Código de
Conduta e Ouvidoria

Comissão, quando considerado pertinente, e
também ao Conselho de Administração

Cabe à Comissão de Conduta, formada por
oito membros designados pelo Conselho, porém
totalmente independente a ele, receber e analisar
denúncias de violação do Código de Conduta.
E é por meio do canal da Ouvidoria que o IBGC
recebe as manifestações e denúncias, não sendo
aceitas as anônimas, mas reservado o direito ao
sigilo quando assim é solicitado. As denúncias
recebidas pela Ouvidoria são direcionadas à

Neste ano, o associado Josino Fonseca foi
renomeado pelo Conselho de Administração
para receber as manifestações enviadas ao canal
Ouvidoria - em seu quarto ano de funcionamento.
Em 2012, não houve registro de nova
manifestação nem denúncia, assim como todos
os processos em curso na Comissão de Conduta
foram finalizados.
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DESENVOLVIMENTO INTERNO
Comunicação
O esforço do IBGC para compartilhar as discussões
da atualidade com um número maior de pessoas
resultou na criação de duas modalidades de evento
on-line em 2012. O Instituto promoveu em junho
a primeira palestra com transmissão ao vivo pela
Internet, que também permitiu a participação a
distância, e, em setembro, lançou o webinar. Esta
ferramenta possibilitou a realização de seminários
exclusivamente on-line. Foram organizados no ano
três palestras com transmissão ao vivo e
dois webinars.
Os canais já utilizados pelo IBGC para disseminar
o tema Governança são website, IBGC em Foco,
Boletim Informativo, comunicados aos associados,
manifestações em audiência e TV IBGC, a qual
exibe palestras em formato de vídeo e tem acesso
gratuito. Com o propósito de normatizar as
manifestações textuais e visuais do Instituto, conta
com o Manual de Uso da Marca IBGC.

*Desde 2011, o IBGC informa no relatório anual
também as inserções na mídia das assessorias dos
Capítulos Paraná e Sul.
Segurança de Informação
Como parte do plano de melhorias internas
o IBGC realizou em 2012 uma avaliação dos
controles de segurança de informação. Este
trabalho foi conduzido pela Deloitte e teve como
objetivo analisar a definição de políticas, padrões,
procedimentos e diretrizes relacionadas à gestão
da Segurança da Informação para proposição de
melhorias no ambiente de TI do IBGC. O relatório
final contemplou os pontos de atenção, os riscos
relacionados e as recomendações e oportunidades
de melhoria que o Instituto deverá implantar ao
longo do ano de 2013.
Equipe IBGC

Paralelamente às ações internas, o IBGC manteve
relacionamento com a imprensa, sugerindo pautas
e contribuindo com depoimentos.
Este ano foram 1196* publicações contendo
citações ao IBGC e 174 entrevistas concedidas,
volume superior ao ano anterior, de 825 citações
e 160 entrevistas. Vale ressaltar que o número de
publicações contendo citações ao IBGC foi 45%
superior do que no ano passado.

O processo de reestruturação interna continuou
em 2012 com destaque para a criação da área de
Marketing e Relacionamento. O IBGC terminou o
ano com 37 colaboradores, sendo um estagiário
e os demais sob regime CLT. Com a contratação
de um assistente para o Capítulo MG, o Instituto
conta agora com quatro funcionários trabalhando
fora da sede em São Paulo. Houve um total de 14
contratações e seis demissões, elevando a taxa
de rotatividade para 30% (3,4% em 2011, 8% em
2010). O plano odontológico foi agregado como
novo benefício oferecido a todos os funcionários,

Média de horas de treinamento por ano, por empregado,
discriminada por categoria funcional
Quantidade de Colaboradores

Carga horária - Estudos

Categoria Funcional
2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

Superintendência

1

1

3

3

87

114

150

402

Gerência

4

5

4

5

264

476

614

110

Administrativo

10

10

15

16

1.374

1.444

4.356

9.232

Centro de Conhecimento e Comunicação

7

9

8

10

592,5

508

424

749

Ao fazer um paralelo com o ano anterior, constata-se, em 2012, um aumento de cerca de 90% no número horas dispensadas
pelos colaboradores para treinamento: passando das 5.544 horas em 2011 para 10.493 horas em 2012. O número de
horas dedicadas pelas Superintendências para treinamento também esteve próximo de dobrar.
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que também recebem assistência médica, ticket
refeição e seguro de vida, além de todos os demais
direitos garantidos por lei.
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
Conhecimento, que podem ser frequentados
pelos funcionários (veja quadro abaixo). No plano
pós-carreira, o Instituto não apresenta plano de
aposentadoria compulsória, tendo em seu quadro
um funcionário aposentado.

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 colaboradores para
efeito de aperfeiçoamento profissional. Houve
também a participação da Superintendência em
cursos fora do IBGC.
Os casos de licença não remunerada para
estudos e de pagamento parcial ou integral de
capacitação, como, por exemplo, mestrado e
graduação, integraram a contagem de horas pelo
quarto ano consecutivo. Como resultado, o total
de horas dispensadas pelos colaboradores para
treinamento em 2012 atingiu 10.493.

Os valores informados referem-se ao treinamento
em Governança Corporativa e assuntos correlatos

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
ComitêS
• ASSOCIAÇÃO
• AUDITORIA e RISCO
• EDITORIAL
• PESSOAS

ASSEMBLEIA GERAL
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

GT DE CARTAS DIRETRIZES
COMISSÃo de conduta
COMISSÃo de governança
e indicação

DIRETORIA EXECUTIVA
comissões

capítulos regionais
Pró bono

Superintendência Geral
Superintendência-adjunta
de Conhecimento
Coordenação de
Comunicação
Assistente
Gerências:
> Capacitação
> Pesquisas & Conteúdo

Gestores
Profissionais

Superintendência-adjunta
de Operações

Assistente

Gerências:
> Operações
> Certificação
> Relacionamento
> Adm. Financeira
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Comitês e Comissões
Comitês
1. Associação
Durante o ano, aconteceram reuniões mensais do
Comitê, antes denominado de Admissão, que teve
seu escopo ampliado para uma participação mais
ativa em todo o processo associativo. Para nortear
as novas atividades, foi elaborado um plano de
trabalho para o biênio 2012/2014. Em 2012,
houve um aumento de 35% de novos associados –
representando crescimento de 43% de Pessoa Física
e redução de 15% de Pessoa Jurídica. Quanto ao
gênero, registrou-se um aumento significativo de
mulheres, com 55%. Em relação à categoria de
associação, 43% dos membros são especialistas
em Governança Corporativa, 34%, executivos e
12%, sócios ou herdeiros.
2. Auditoria e Riscos
Em 2012 o Comitê, que passou por uma revisão
do seu escopo ampliando a sua atuação em
risco, participou dos trabalhos de diagnóstico
preliminar sobre gestão de riscos, colaborando
na identificação de pontos para a melhoria e o
aprimoramento na operação e no ambiente do
IBGC. Também acompanhou os fechamentos
contábeis mensais e o monitoramento dos
processos internos dos ambientes administrativo
e financeiro, garantindo a aplicação das
melhores práticas de Governança. Na mudança
de fornecedores de serviços de outsourcing de
contabilidade e de sistema ERP, promovida pelo
IBGC, o Comitê esteve presente nos processos de
escolha das empresas, garantindo uma transição
segura, no que diz respeito às clausulas contratuais
e à qualidade do serviço técnico do fornecedor,
garantindo a sua adequação às necessidades
do Instituto.
3. Editorial
Como os demais comitês, o Editorial teve seu
escopo ampliado em 2012. Durante o ano,
em conjunto com o Centro de Conhecimento,
continuou a apoiar o Conselho na orientação e
revisão das publicações IBGC geradas por suas
diversas comissões. Passou também a colaborar
na intensificação de temas referentes às novas
fronteiras de Governança Corporativa, além de
avaliar documentos produzidos por entidades
parceiras. O Comitê reuniu-se presencialmente
por seis vezes para, entre outras ações,

manifestar-se sobre projetos e minutas de
documentos elaborados por seis Comissões
Temáticas e avaliar documentos preparados pelo
Codim (Relatório Anual, Comunicação Eletrônica,
Código de Conduta, Sustentabilidade), CVM
(contabilização de dividendos), Previ (revisão do
seu Código de Melhores Práticas de Governança
Corporativa) e pela Câmara dos Deputados (PL
1572/2011 – novo Código Comercial).
4. Pessoas
Foi realizada a convenção anual do IBGC, com
a participação dos conselheiros e colaboradores
e a contratação da Towers Watson, para definir
o Modelo de Competências Organizacionais
do IBGC e a realização de assessment de suas
principais lideranças, visando ao aperfeiçoamento
da avaliação de performance dos executivos
para o modelo 360, aprimorar o treinamento
e desenvolver um processo de formação de
sucessores internos.
Comissões
Mola propulsora dos trabalhos desenvolvidos
pelo IBGC, as comissões são grupos formados
por associados com participação voluntária que
atuam desde o levantamento de novas discussões
até a elaboração e finalização de documentos,
orientados e revistos pelo Comitê Editorial.
O conjunto de comissões do IBGC passou por
revisão em 2012, buscando assegurar na sua
composição uma maior diversidade e a inclusão de
tomadores de decisão de Governança, alinhandose, assim, ao Planejamento Estratégico do Instituto.
Outro fator determinante para essa revisão foi o
aumento do quadro de funcionários do IBGC,
de tal forma que algumas comissões
que apoiavam a gestão já não eram mais
necessárias, sendo transformadas em comissões
geradoras de conteúdo, aumentando o número
de comissões temáticas. Outra novidade foi a
criação de Bancas e Grupos de Trabalho.
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Novo Conjunto de Comissões,
Bancas e Grupos de Trabalho
2011
Comissão de Conduta
Especiais

Comissão de Governança e Indicação

Especiais

Comissão de Governança e Indicação
Comissão Internacional

Comissão Internacional

Comissão Temática

Comissão do Congresso

Banca da Certificação

Comissão Gestora do Fórum de Debates

Apoio
à gestão

Comissão da Comunidade de CCI
Comissão Educacional

Comissão Gestora do Fórum Acadêmico

Banca do Prêmio de Gov. Corporativa

Comissão de Certificação

Banca do Prêmio de Imprensa

Comissão de Capacitação

Banca do Prêmio Acadêmico

Comissão do Prêmio de
Governança Corporativa

Comissão de Estratégia

Comissão do Prêmio de Imprensa

Comissão de Gerenciamento de
Riscos Corporativos

Comissão do Prêmio Acadêmico

Comissão Jurídica

Comissão de Comunicação

Comissão de Recursos Humanos

Comissão de Estratégia

Temáticas

Comissão de Gerenciamento de
Riscos Corporativos
Temáticas

Comissão de Conduta

Comissão de Cartas Diretrizes

Comissão Gestora da Agenda Temática

Apoio
à gestão

2012

Comissão de Sustentabilidade (CESE)
Comissão de Secretaria de Governança
Comissão de Comunicação de Mercado

Comissão Jurídica

Comissão de Finanças e Contabilidade

Comissão de Recursos Humanos

Comissão de Mercado de Capitais

Comissão de Sustentabilidade (CESE)

Comissão de Conselho de Administração

Comissão de Secretaria de Governança

Comissão de Empresas Estatais

Comissão de Finanças, Contabilidade e MC

Comissão de Empresas de Capital Fechado

Comissão de Empresas Estatais

Comissão de Investidores Institucionais

Comissão de Empresas de Capital Fechado
Comissão de Investidores Institucionais
Setoriais

Comissão de Governança em
Instituições Financeiras

Setoriais

Comissão de Governança em
Instituições Financeiras
Comissão de Governança em Saúde

Comissão de Governança em Saúde

Comissão de Governança em Cooperativas

Comissão de Governança em Cooperativas

Comissão de Governança no Terceiro Setor

Comissão de Governança no Terceiro Setor

Comissão de Empresas de Controle Familiar

Comissão de Governança Pública

GTs

GT de Cartas Diretrizes
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Comissões Especiais
Compostas por associados nomeados pelo
Conselho de Administração, as Comissões
Especiais exercem funções de apoio a
este órgão em debates sobre temas de
Governança Corporativa.
1. Conduta
É de competência desta Comissão gerir o Código
de Conduta, promovendo sua divulgação e
atualização, esclarecer dúvidas de interpretação
e, principalmente, receber e analisar denúncias
de violações. A evolução do conteúdo do
Código reflete as constantes discussões e o
aprofundamento dos temas ligados à Governança
Corporativa, por isto torna-se necessária sua
constante atualização. Em 2012, as atividades
tiveram como foco a discussão, preparação e
finalização do Novo Código pela Comissão, que
aguarda a aprovação do Conselho. Foi dada
sequência, ainda, ao Processo de Sucessão para a
indicação de novos membros da Comissão.
O Código de Conduta do IBGC é o conjunto
de normas que têm por objetivo administrar
potenciais conflitos decorrentes da atuação das
partes interessadas e relacionadas ao IBGC e dar
corpo aos princípios de transparência, equidade,
prestação de contas e responsabilidade corporativa
no âmbito das atividades do próprio Instituto.
2. Governança e Indicação
Durante o ano, esta Comissão realizou seis
reuniões presenciais para discutir, entre outros
temas, a revisão do seu Regimento Interno, missão,
responsabilidades e procedimentos. Paralelamente,
cuidou do processo de indicação de candidatos ao
Conselho para a eleição que ocorreu em março
de 2012 e da preparação dos processos para a
eleição de 2014. O objetivo central da Comissão
é contribuir com o constante aprimoramento da
Governança do IBGC e dar suporte para que
o Conselho de Administração venha a ter uma
composição alinhada aos desafios futuros do
Instituto. Em abril de 2012, a Comissão sofreu
alterações na sua composição e coordenação.
Comissões e Bancas de Apoio à Gestão
Compostas por associados nomeados pelo
Conselho de Administração ou pela gestão, as
Comissões de Apoio à Gestão exercem funções
de auxílio à gestão do IBGC, oferecendo apoio à
Superintendência-geral em determinadas ações
e eventos programados. Aquelas Comissões

de Apoio à Gestão que só se reuniam em
um determinado momento, como durante as
premiações do IBGC, foram transformadas
em Bancas.
1. Banca de Certificação
Formalizada em 2012 englobando atividades
anteriormente exercidas pelo grupo certificador,
a Banca tem como principais atividades avaliar e
recomendar a certificação dos candidatos, baseada
num conjunto de requisitos predefinidos no edital
de certificação pelo Conselho de Administração.
2. Banca do Prêmio Acadêmico
Foi responsável pela triagem, leitura e avaliação
dos trabalhos inscritos (65) na Categoria Academia
do Prêmio IBGC-Itaú. Essa Banca é a anteriormente
denominada Comissão Julgadora do Prêmio
Academia. Teve como tarefa também a definição
dos autores e trabalhos vencedores da edição
2012 do prêmio.
3. Banca do Prêmio de
Governança Corporativa
Trata-se da antiga Comissão Gestora do Prêmio
de Governança, que passou a ter denominação
de Banca, mas manteve as mesmas atribuições e
atividades que já desempenhava anteriormente.
Foi responsável, com o apoio do Centro de
Conhecimento, por gerir a coleta de dados,
calcular os resultados, entrevistar as finalistas e
apurar e escolher as empresas vencedoras. Reuniuse três vezes ao longo do segundo semestre.
4. Banca do Prêmio de Imprensa
Desempenhando as mesmas atribuições da até
então denominada Comissão Julgadora do
Prêmio de Imprensa, essa Banca foi responsável,
com o apoio do Centro de Conhecimento,
pela triagem, leitura e análise dos trabalhos
jornalísticos inscritos na Categoria Imprensa
do Prêmio IBGC-Itaú, definição dos autores e
trabalhos premiados. O número de inscritos foi
recorde, com 103 trabalhos.
5. Comunidade de CCI
Antes denominada Comissão de Certificação, a
Comunidade de Conselheiros Certificados IBGC
(CCI) realizou oito reuniões em 2012, quando
foram discutidos os seguintes temas: ações
para benefícios aos conselheiros certificados;
melhorias no Programa de Certificação e no
Banco de Conselheiros Certificados; estratégias
de divulgação do programa e iniciativas que
ampliem sua visibilidade; novas sugestões
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de parcerias para o Programa de Educação
Continuada; realização de pesquisa de satisfação
junto aos conselheiros certificados referente ao
Programa de Certificação. Foi criado ainda um
grupo especial de trabalho formado por membros
da Comissão que apresentou um plano de
valorização de Conselheiros Certificados e um
plano de divulgação e melhoria para o Banco de
Conselheiros Certificados. O staff está em fase de
aperfeiçoamento da proposta, que será enviada ao
Conselho de Administração para aprovação.
6. Congresso
A Comissão, formada por 23 membros, reuniuse por conference call, todas as terças-feiras,
de fevereiro a outubro de 2012, com o objetivo
de elaborar e discutir o formato do programa
do Congresso, os temas de interesse a serem
abordados, indicação de palestrantes, painelistas
e moderadores a serem convidados.
7. Educacional
Esta Comissão foi criada para apoiar o Centro
de Conhecimento do IBGC na identificação,
recomendação e avaliação de conteúdos, formatos
e métodos educacionais que visem à disseminação
e adoção da boa Governança pelas organizações.
A Comissão Educacional é sucessora da comissão
de capacitação, que deixou de existir durante
2012. O foco da comissão durante o ano foi
à discussão do seu objetivo e formato, não
registrando atividades.
8. Internacional
Em 2012, a presença internacional do IBGC
foi marcante, tendo assumido a Presidência e
a Secretaria do IGCLA – Instituto de Gobierno
Corporativo de Latino América e participado
institucionalmente do GNDI – Global Network
of Director Institutes e do IIRC – International
Integrated Reporting Council. Sem ônus para
o Instituto, membros da Comissão também
estiveram em importantes eventos relacionados à
Governança Corporativa, tais como: Congresso
do IoD – Institute of Directors; Corporate
Governance Dispute Resolution Expert Meeting
e o Family Business Network Summit Meeting,
realizados em Londres; Convención de Finanzas
y Mercado de Capitales, em Lima; Conferência
Anticorrupção organizada pelo Brookings
Institution, em Praga; GISR - Global Initiative for
Sustainability Ratings; GRI – Global Reporting
Initiative; Corporation 20/20 Special Seminar,
em Boston; ISAR - Intergovernmental Working
Group of Experts on International Standards

of Accounting and Reporting, da Unctad, em
Genebra; Board Academy of West Sweden, na
Suécia; reunião anual do Companies Circle, em
Bogotá; e o Consultative Advisory Group do IAASBInternational Auditing and Assurance Standards
Board, em Bruxelas. No Brasil, membros da
Comissão participaram de reuniões de apoio à
gestão com representantes da Bolsa de Valores de
Quito, da Escola de Negócios IMD, de Lausanne,
com palestrantes internacionais convidados
para o Congresso IBGC, e de diversos eventos
internacionais, como painelistas ou convidados,
como a Rio+20, o Congresso anual da ICGN International Corporate Governance Network e a
reunião do PSAG - Private Sector Advisory Group
do IFC/Banco Mundial, no Rio de Janeiro. O ano
foi marcado ainda pelo intenso planejamento da
Jornada Técnica IBGC, confirmada para 10 a 15
de fevereiro de 2013, em Sydney, na Austrália.
9. Temática
Os membros desta Comissão são responsáveis
pela definição da Agenda Temática, previamente
aprovada pelo Conselho de Administração, assim
como pela escolha dos palestrantes. Em 2012, por
ocasião da revisão do Planejamento Estratégico
do IBGC, seu escopo foi ampliado incorporando
as atividades que até então eram exercidas pelas
comissões Gestora da Agenda Temática, do Fórum
de Debates e do Fórum Acadêmico.
Passou a definir também os temas dos Encontros
dos Conselheiros Certificados, a trabalhar em
conjunto com a Comissão do Congresso e a
apresentar os temas dos eventos mensais e outros.
A Comissão realizou duas reuniões em novembro
e dezembro para definir o tema que norteará os
eventos do IBGC em 2013: “Novas Fronteiras da
Governança Corporativa.”
Comissões Temáticas
Compostas por associados, as Comissões
Temáticas desenvolvem discussões, publicações ou
documentos (públicos ou restritos) sobre temas de
Governança Corporativa.
1. Comunicação de Mercado
Esta Comissão realizou 12 reuniões e,
nesse meio tempo, ocorreram mudanças
significativas em relação aos seus propósitos.
A Comissão deixou de ser de Apoio à
Gestão, tornando-se Temática, alinhandose ao Planejamento Estratégico do IBGC.
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As assessorias de comunicação passaram a
ficar sob a responsabilidade da Gestão do
IBGC, enquanto os objetivos da Comissão
foram focados na troca de experiências entre
profissionais envolvidos com a comunicação
das organizações e na elaboração de estudos
e publicações, difundindo e incentivando as
melhores práticas relativas à comunicação
das organizações. Em decorrência destas
mudanças, a Comissão, que era anteriormente
denominada Comissão de Comunicação, passou
a se chamar Comissão de Comunicação de
Mercado e a incorporar novos membros com o
perfil de relação com investidores e analistas de
mercado. A Comissão trabalhou no processo de
elaboração do Caderno de Melhores Práticas de
Comunicação entre os agentes da Governança.
Convidados externos (agentes da Governança)
participaram das reuniões e contribuíram para o
enriquecimento do caderno.
2. Conselho de Administração
Criada no segundo semestre, a Comissão tem
como objetivos: promover o debate sobre a
atuação de conselheiros, identificando desafios
e boas práticas para que o Conselho de
Administração desempenhe suas funções com
excelência, estrutura e processos adequados;
organizar e consolidar o material desenvolvido
pelas demais comissões, no que diz respeito ao
Conselho de Administração; desenvolver conteúdo
que possa ser publicado ou utilizado nos cursos
do IBGC. Nas duas reuniões já realizadas, a
Comissão realizou discussões iniciais sobre o papel
do Conselho de Administração nas organizações e
as definições de seu escopo e plano de ação.
3. Estratégia
O objetivo desta Comissão é discutir, gerar e
disseminar conhecimento sobre o papel do
Conselho de Administração em relação à estratégia
dos negócios. Durante o ano, houve 12 reuniões.
Sua principal atividade foi o desenvolvimento do
caderno “O Papel do Conselho na Estratégia das
Organizações”, atingindo a fase de finalização
da primeira minuta. Para tanto, foram realizadas
discussões entre os membros para o cumprimento
de diversas etapas: definição do escopo; trabalho
de subgrupos para a redação dos capítulos; relatos
de convidados externos sobre suas experiências
em estratégia nos Conselhos de Administração em
que atuam; discussões sobre conteúdo e forma do
caderno e geração de novas versões durante as
reuniões mensais; e discussões sobre a criação de
subprodutos do caderno.

4. Estudos de Sustentabilidade (Cese)
Em 2012, aconteceram 11 reuniões ordinárias,
atingindo 67 desde a criação da Comissão,
em 2007. Ocorreram também reuniões
extraordinárias, em conjunto com o Centro de
Conhecimento, tendo por objetivo aperfeiçoar o
conteúdo de Sustentabilidade na grade de cursos
do IBGC.
Está em elaboração pela Comissão o
documento “Sustentabilidade nos Conselhos de
Administração”, estudo que tem por objetivo
entender como a sustentabilidade é tratada
nos Conselhos de Administração de empresas
listadas brasileiras. O texto preliminar foi redigido
e enviado à consulta restrita e sua publicação
está prevista para 2013. Outra conquista do
ano foi a versão para o Inglês de “A prática da
sustentabilidade: desafios vividos por agentes da
Governança Corporativa” (2009). Trata-se do
segundo documento da Comissão lançado em
Inglês. Em outra iniciativa, a Comissão apoiou
o Comitê Editorial no posicionamento do IBGC
na audiência pública sobre Sustentabilidade do
pronunciamento de orientação Codim nº 14.
5. Finanças e Contabilidade
Esta Comissão tem por objetivo debater, gerar e
disseminar conhecimento nas áreas de Finanças
Corporativas, Contabilidade Empresarial e
Questões Tributárias. Reformulada em agosto de
2012, sendo anteriormente denominada Comissão
de Finanças, Contabilidade e Mercado de Capitais,
realizou seis reuniões. Suas atividades envolveram
estudos e debates sobre temas de finanças e
contabilidade no cenário brasileiro e internacional,
entre os quais: marcos regulatórios, inovações
tributárias/fiscais e racionalização das informações
prestadas aos participantes do mercado. Neste
sentido, a agenda de reuniões foi organizada
de modo a contemplar os seguintes tópicos: 1)
Discussão sobre o Serviço Público de Escrituração
Digital – Sped; 2) Análise de relatórios de
demonstrações financeiras; e 3) Revisão do sétimo
caderno de Governança, “Guia de Orientação
para Melhores Práticas de Comitês de Auditoria”.
6. Gerenciamento de Riscos Corporativos
Ao longo do ano, aconteceram 11 reuniões
mensais, durante as quais houve debates sobre
oito temas escolhidos pela Comissão em suas
atividades de planejamento: Gerenciamento de
Riscos em Empresas Familiares; Riscos de Negócio
na Utilização de Cartão de Crédito (Payment
Card Industry); FCPA e UK Bribery Act, Riscos de
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Reputação Advindos de Redes e Meios Digitais;
Riscos de Negócio (Estratégicos e Reputação);
Riscos em Projetos em Longo Prazo; Riscos e
Prevenção de Fraudes (Instituições Financeiras);
O Papel e a Importância do Compliance; Riscos
Socioambientais; e Riscos de Mercado (Instituições
Financeiras). As discussões proporcionaram
novos conhecimentos e troca de ideias entre o
grupo. Algumas delas contaram com a presença
de convidados externos que, a partir de suas
experiências, compartilharam opiniões gerando
debates e direcionamentos para a preparação de
documentos conclusivos acerca de cada assunto.
A Comissão tem o compromisso de preparar os
materiais oriundos deste processo para acesso
público, depois de submetê-lo aos devidos fóruns
de aprovação e ajustes editoriais. A Comissão
também planejou a elaboração de uma publicação
sobre o tema Gerenciamento de Riscos em
Empresas Familiares e de uma edição atualizada
do Guia de Orientação para Gerenciamento de
Riscos Corporativos, com as evoluções ocorridas
nos últimos cinco anos, com conclusão estimada
para 2013.
7. Jurídica
O ano foi marcado pelo lançamento do “Guia
de Orientação Jurídica de Conselheiros de
Administração e Diretores”. A publicação reúne
informações de que um administrador precisa
do ponto de vista legal para aceitar o cargo
oferecido, assumi-lo e exercê-lo, além de abordar
os cuidados na sua saída. Ao longo do ano,
o grupo realizou seis reuniões, marcadas pelo
desenvolvimento de trabalhos para análises
e comentários em advocacy, destacando-se a
participação na audiência pública conjunta CVM,
CPC e CFC (SNC Nº 02/2012), quanto à minuta
de deliberação que aprova a “Interpretação
Técnica ICPC 08(R1) – Contabilização da Proposta
de Pagamento de Dividendos”, bem como nas
propostas de pronunciamento do Codim referentes
à Comunicação Eletrônica e Melhores Práticas para
Elaboração e Divulgação do Relatório Anual. Por
fim, a Comissão iniciou a análise, ainda em curso,
do Projeto de Lei nº 1572/2011, que trata o Novo
Código Comercial.
8. Mercado de Capitais
Desmembrada da Comissão de Finanças e
Contabilidade e Mercado de Capitais, em função
da revisão do Planejamento Estratégico do IBGC,
a Comissão de Mercado de Capitais iniciou suas
atividades no mês de agosto, com os seguintes
objetivos: promover a discussão sobre temas
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relevantes do mercado de capitais, mesclando
experiências e interesses de seus diferentes
públicos; influenciar a evolução da regulação e
autorregulação do mercado de capitais, no que
tange às estruturas de Governança Corporativa
dos diversos agentes; e apoiar o IBGC nas demais
atividades e eventos do mercado de capitais.
A Comissão realizou três reuniões, durante as
quais se empenhou em discussões iniciais para
a definição do seu escopo, dos perfis desejados
para sua composição e do seu plano de ação.
Paralelamente, possibilitou a contribuição do IBGC
nas discussões, visando estimular pequenas e
médias empresas à abertura de capital, apontando
sugestões de requisitos de Governança Corporativa
para o projeto em elaboração com a contribuição
de diversas organizações.
9. Recursos Humanos
A missão desta Comissão é identificar, discutir e
difundir qual a melhor contribuição que o Conselho
de Administração pode dar à organização nas
questões relativas às pessoas. Houve 11 reuniões
durante o ano, com discussões focadas nos
temas: Liderança de Conselhos e Conselheiros,
Comitês de RH dos Conselhos e estudo de
casos relacionados a sucessão, remuneração e
avaliação. Nas reuniões, aconteceram também
duas palestras sobre os temas: “Estratégias de RH
do Grupo Algar”, apresentada por Cícero Penha,
diretor de RH do grupo, e “Liderança entre iguais”,
por Cecília Lodi. Os membros da Comissão
aprofundaram as discussões sobre a presença
de temas estratégicos de RH, como foco dos
Conselhos e o Regimento Interno das Comissões, e
a revisão dos objetivos da Comissão de RH.
Discutiu-se ainda sobre o formato e foi realizada a
Avaliação da Comissão. O trabalho serviu de base
para a definição de objetivos, estratégias e plano
de ação de 2013.
10. Secretaria de Governança
No ano de 2012, a Comissão reuniu-se em
dez oportunidades, desenvolvendo as seguintes
atividades: participação da coordenadora no
Corporate Secretaries Supplement Working Group,
encontro promovido pelo Global Corporate
Governance Forum, em Washington/DC (sem
ônus financeiro para o Instituto); contribuição
ao Currículo do MBA GC – FIPECAFI; análise do
Regimento Interno das Comissões do IBGC; revisão
do Código PREVI de GC; visita às sedes da Algar e
do Grupo Martins, em Uberlândia/MG; realização
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da 1ª Pesquisa sobre Secretaria de Governança, a
qual teve como universo pesquisado os Associados
Pessoas Jurídicas do IBGC e lançamento na
palestra mensal com o tema “A Secretaria de
Governança e a Alta Performance do Conselho de
Administração”; e elaboração, em andamento, do
Caderno de Governança sobre Secretaria
de Governança.
Comissões Setoriais
Compostas por associados, as Comissões
Setoriais desenvolvem discussões, publicações ou
documentos sobre Governança Corporativa que se
aplicam às organizações de um determinado setor
ou caracterizadas por particularidades comuns.
1. Empresas de Capital Fechado
Nas 13 reuniões plenárias realizadas, a Comissão
dedicou-se à redação do Caderno de Governança
para Empresas de Capital Fechado e ao seu
encaminhamento ao Comitê Editorial. Após a
avaliação deste e do Centro de Conhecimento, foi
nomeado um Comitê de Redação, que, a partir de
outubro, passou a reunir-se quinzenalmente para
revisar e finalizar o documento. Adicionalmente,
a Comissão elaborou um programa de palestras
para 2013 com o objetivo de aprimorar o
conhecimento de melhores práticas para empresas
de capital fechado.

4. Governança em Cooperativas
Ao longo do ano de 2012, aconteceram 12
reuniões seguidas de debates, tendo em vista
a preparação do “Guia de Governança em
Cooperativas”. Nos eventos, foram discutidos
os principais aspectos do cooperativismo e as
melhores práticas para o setor, tendo abordado
os seguintes temas: Princípios da Governança em
Cooperativas; A Razão de Ser da Governança
em Cooperativas; Assembleia Geral; Processo de
Eleição; Conselho de Administração; Diretoria;
Conselho Fiscal; Comitês; Auditoria Independente;
Conflito de Interesses; e Transparência.
5. Governança em Instituições Financeiras
Esta Comissão tem como objetivo estudar e
produzir recomendações de melhores práticas
de Governança Corporativa em instituições
financeiras. Após um período de interrupção de
suas atividades, retomou o trabalho e realizou
três reuniões ao final de 2012, nas quais foi
definido novo escopo de trabalho, reorganizada
a composição de membros e elaborado plano de
atividades para 2013.

2. Empresas de Controle Familiar e
Governança em Famílias Empresárias
Esta Comissão foi criada em 2012, iniciando suas
atividades no fim de novembro, com a finalidade
de traçar, na única reunião do ano, os objetivos
e plano de trabalho para os primeiros meses de
2013. A Comissão tem como meta discutir, gerar
e disseminar conhecimento sobre aspectos de
Governança Corporativa em empresas familiares,
sendo um fórum permanente de contribuições e
aprendizado, por meio de debates e busca de
informações sobre a temática.

6. Governança em Saúde
Durante o ano, esta Comissão, em 12 reuniões,
deu sequência ao projeto do livro “Governança no
Setor de Saúde” e publicou cinco artigos na Revista
Diagnóstico - Gestão em Saúde. O IBGC também
tem abordado a área de Saúde em seus eventos:
no segundo semestre foi realizada a terceira edição
do curso “Governança Corporativa em Saúde”,
do qual a Comissão teve ampla participação no
desenvolvimento, objetivando discutir as melhores
práticas nas empresas da área de Saúde, de
modo a considerar as características especificas do
setor. A Comissão, ainda, fomentou palestras com
executivos do setor – Romeu Côrtes Domingues,
presidente do Conselho de Administração da
Diagnósticos da América (Dasa), e Henrique
Sutton de Souza Neves, diretor-geral da Sociedade
Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein.

3. Empresas Estatais
Visando desenvolver trabalhos voltados ao permanente
aperfeiçoamento das práticas de Governança
Corporativa em empresas estatais, a Comissão
retomou a agenda de reuniões no último trimestre de
2012. Na oportunidade, foram realizadas discussões
para definição do escopo, plano de atividades e
diretrizes de trabalho. Além disto, esteve sob avaliação
pelo Comitê Editorial o material desenvolvido pela
Comissão sobre as melhores práticas de Governança
Corporativa para empresas de controle estatal.

7. Governança no Terceiro Setor
Durante o ano, as atenções desta Comissão
voltaram-se para a elaboração, discussão e
consolidação dos textos que irão compor o Guia
de Boas Práticas para Organizações do Terceiro
Setor de Origem Não Empresarial. Foram feitas dez
reuniões para as atividades conjuntas, além de ações
interativas por meio de e-mails e outros recursos de
TI. Houve ajuste na composição dos membros da
Comissão, o que proporcionou, a partir do mês de
setembro, uma estabilidade maior na frequência
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dos participantes. A Comissão trabalhou também na
elaboração de seu plano de ação, programando,
para o final de 2013, a conclusão dos trabalhos
relativos ao Guia em desenvolvimento.

e à atuação com práticas de Governança –, os
trabalhos da Comissão avançarão no sentido de
estruturar e dar redação inicial ao documento.
Grupos de Trabalho (GTs)

8. Investidores Institucionais
Esta Comissão organizou-se de modo a
compreender o ambiente regulatório do mercado
de capitais brasileiro, tendo em vista a futura
elaboração de um documento que contenha
recomendações sobre a Governança Corporativa
para investidores institucionais de empresas de
veículos e/ou objeto de investimento. Para tanto,
ao longo de dez reuniões, foi elaborado um estudo
sobre “Limites de Investimento para Investidores
Institucionais” – fundos de pensão, fundos de
investimento em participação, seguradoras e
planos de previdência abertos. Ademais, foi feito
não só um levantamento de dados com o tema
“Limites de Investimento e Práticas de Governança”,
como um estudo de “Boas Práticas a serem
observadas nas emissões de títulos representativos
de dívidas”. Uma vez consolidados e analisados
os resultados obtidos – entre os quais os entraves
observados pelos investidores relacionados aos
limites de investimento, aos marcos regulatórios

Trata-se de grupos formados em caráter
temporário por associados e colaboradores
indicados pelo Conselho de Administração para
demandas predeterminadas relacionadas a temas
de Governança Corporativa.
1. Cartas Diretrizes
A composição atual foi formalizada no mês
de novembro, recebendo do Conselho de
Administração a atribuição de elaborar o
documento que será publicado como volume
4 da série Cartas Diretrizes. O novo Grupo de
Trabalho terá como objeto de discussão a temática
“Transações com Partes Relacionadas”. Na
reunião preliminar entre os coordenadores, em
dezembro de 2012, ocorreu tanto o exame de
documentos como um levantamento de dados
inicial, de modo a melhor organizar o plano de
atividades para 2013.
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INTEGRANTES

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Presidente 		Sandra Guerra
Vice-presidentes*
Alberto Emmanuel Whitaker
			Leonardo Viegas
Conselheiros		
Anna Maria Guimarães
			Carlos Biedermann
			
Carlos Eduardo Lessa Brandão
			
João Laudo de Camargo
			Luiz Alexandre Garcia
			Roberta Nioac Prado
Secretário do Conselho

Rodrigo Pecchiae

*O mandato de vice-presidência se estende até a Assembleia Geral Ordinária de 2013.

DIRETORIA
			Flávio Alves Rodrigues
			Matheus Corredato Rossi
			
Sidney Tetsugi Toyonaga Ito

SUPERINTENDÊNCIA GERAL
Superintendente-geral		
Heloisa Belotti Bedicks
Coordenadora de Comunicação

Maíra Sardão

Assistente de Comunicação

Daniela Rede Barreto Amaral

Ponto Focal - GRI		
Catarina Bronstein
			Glaucia Térreo

SUPERINTENDÊNCIA ADJUNTA DE CONHECIMENTO
Superintendente-adjunta
Adriane Cristina dos Santos de Almeida
Gerente de Pesquisa e Conteúdo Luiz Fernando Dalla Martha
Pesquisadores		
Ana Iervolino
			
André C. T. de Oliveira
			Rodrigo Lima
Coordenadora Acadêmica
Gabriela Dias
Coordenadores de Capacitação Ana Paula Camargo
			Carine Jesus
			Rodrigo Trentin
Auxiliar Adm de Curso		

Danielle de Almeida

Estagiária			Thais Nishimoto
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SUPERINTENDÊNCIA ADJUNTA DE OPERAÇÕES
Superintendente-adjunto		
Eleno Paes Gonçalves Jr.
Assistente executiva de Operações
Janaína Cavalcanti
Gerente de Operações			Vera Marques
Coordenadora de Operações		
Vilma Pires
Assistentes de Operações		
Carina G. Tenório
				Francisca Nunes
				Joselma Melo
Auxiliar administrativa de Operações
Mônica Olerino
Gerente administrativo financeiro		
Alexandre Tanaami
Assistente administrativo Financeiro
Rosana Pereira
Assistente Financeira			Sônia Alves
Auxiliar Administrativo Financeiro		
Sureya Anne Correia de Meirelles e Costa
Gerente de Certificação			
Marcos Jacobina Borges
Auxiliar de Certificação			Priscila Gomes
Gerente de Relacionamento		
Rafaell Nunes
Assistente de Relacionamento		
Giovanna Balsamo
Auxiliar de Cadastro			Sabrina Pereira
Auxiliar Administrativo Recepção		
Patricia de Souza Rocha

CAPÍTULO MG
Coordenador Geral 			
Luciano Bucek
Coordenadores 			Ênio de Melo Coradi
				Jairo Dias
				Marcus Antonio Tofanelli
Assistente Administrativa 		
Jussara Oliveira
CAPÍTULO PARANÁ
Coordenador Geral 			Carlos Peres
Coordenadores 			
Carlos Alberto Ercolin
				Jaime Richter
				Marcio Kaiser
				Romildo Pinto
Assistente Administrativa 		
Maria de Lourdes Charello
CAPÍTULO RIO
Coordenador Geral 			
Antônio Alberto Gouvêa Vieira
Coordenadores 			
Aloísio Macário
				Eliane Lustosa
				Marcelo Viveiros de Moura
Assistente Administrativa 		
Adriana Monteiro
CAPÍTULO SUL
Coordenador Geral 			
Robert Juenemann
Coordenadores 			
Carlos Alberto Rossi
				Carlos Humberto A. Neto
				Francisco Schmitt
Assistente Administrativa 		
Viviane Almeida
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COMITÊ DE ASSOCIAÇÃO
Coordenador 		
Anna Maria Guimarães
			Alberto Emmanuel Whitaker
			Roberta Nioac Prado
COMITÊ DE AUDITORIA E RISCOS
Coordenador 		
Carlos Biedermann
			Anna Maria Guimarães
			Luiz Alexandre Garcia
COMITÊ EDITORIAL
Coordenador 		
Carlos Eduardo Lessa Brandão
			
João Laudo de Camargo
			Leonardo Viegas
			Roberta Nioac Prado
COMITÊ DE PESSOAS
Coordenador 		
Luiz Alexandre Garcia
			
Carlos Eduardo Lessa Brandão
			Josmar Bignotto
Comissão de Conduta
Coordenadora 		
Wang Horng
			
Antônio Luiz Sampaio Carvalho
			Fernando Alves
			Gunter Eberhart
			Miguel Sampol Pou
			Martin Bernard
Comissão de Governança e Indicação
Coordenador 		
Gilberto Mifano
			Celso Giacometti
			Fernando Mitri
			Guilherme Dale
			João Juenemann
			Mauro Cunha
			Paulo Villares
			Ronaldo Veirano
Comissão Internacional
Coordenador 		
Leonardo Viegas
			Adriane De Almeida
			Alberto Whitaker
			Bengt Hallqvist
			
Carlos Eduardo Lessa Brandão
			Gabriela Dias
			Gilberto Mifano
			Heloísa Bedicks
			Marco Rossi
			Roberto Faldini
			Ronaldo Veirano
			Sandra Guerra
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Comissão do Congresso
Coordenadora
Marta Viegas
			
			Adriane de Almeida 			Leonardo Palhuca
Luíza Bueno
			
André Antunes Soares			Maria
de Camargo
Zeitlin
			
Carlos Eduardo Lessa 			Michael
Brandão
			Marta Xavier Gonçalves
			Carine Jesus
			Regina Pereira
			Eliane Lustosa
			Renata Lancellotti
			Elisabeth B. Lerner
			Renato Chaves
			Fátima Raimondi
			Roberta Nioac Prado
			Guilherme Dale
			Roberto Faldini
			Henrique Nardini
			Rodrigo Zeidan
			Heloisa Bedicks
Ito
			
Ilene Patrícia Noronha			Sidney
Najjarian
			Vanessa
Constantino Brenneke
			
João Pinheiro Nogueira
Batista
			
Joaquim Rubens Fontes Filho

Comissão Temática
Coordenador 		
Richard Doern
			
			Adriane De Almeida 			Heloísa Bedicks
			Alexandre Bergamo 			Luiz Martha
			Alexandre Di Miceli 			Marcos Jacobina
			Ana Camargo
			Paulo Vasconcellos
			
Carlos Eduardo Lessa 			Rodrigo
Brandão
Trentin
			Gabriela Dias

Comissão de Certificação
Coordenador 		
Alberto Whitaker
			
			Alberto Miranda
			Alexei Vivan
			Alfredo Castro
			Antônio Gonçalves
			
Carlos Eduardo Lessa Brandão
			Célia Francini
			Cláudio Filippi
			Cláudio Geiger
Cláudio Machado
Eduardo Lemos
Flávio Bojikian
Henrique Lepecki
João Manuel Dias da Silva
Jonathan Schmidt

José Augusto de Carvalho Junior
José Ivo dos Santo Loss
José Ronoel Piccin
Josino de Almeida Fonseca
Luiz Claudio Bettega de Pauli
Luiz Zamagna
Oscar Boronat
Paulo Simas
Ricardo Berer
Ricardo Maciel
Roberto Decourt
Romildo Gouveia Pinto
Vitor Paulo Gonçalves
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Comissão da Comunidade de CCI
Coordenador 		
Alberto Whitaker
			
			Alberto Miranda
Alexei Vivan
Alfredo Castro
Antônio Gonçalves
Carlos Eduardo Lessa Brandão
Célia Francini
Cláudio Filippi
Cláudio Geiger
Cláudio Machado
Eduardo Lemos
Flávio Bojikian
Henrique Lepecki
João Manuel Dias da Silva
Jonathan Schmidt
José Augusto

José Ivo dos Santo Loss
José Piccin
Josino de Almeida Fonseca
Luiz Bettega de Pauli
Luiz Zamagna
Marines Bilhar
Oscar Boronat
Paulo Simas
Ricardo Berer
Ricardo Maciel
Roberto Decourt
Romildo Gouveia Pinto
Sandra Oliveira Cardoso
Vitor Paulo Gonçalves

Comissão Educacional
Coordenador 		
Edy Kogut
Alberto Emmanuel Whitaker
Armando Matiolli Filho
Artur Carlos das Neves
Carlos Alberto Ercolin
Carlos Eduardo Lessa Brandão
Fernando Bagnoli
João Laudo de Camargo
José Luiz Bichuetti
José Luiz Munhos

Leonardo Mayerhofer Viegas
Luciano Ferreira Bucek
Luiz Marcati
Peter Lujo Harazim
Raul Gollmann
Roberto Lamb
Robson Laranjo
Wilson Carnevalli

Prêmio de Governança
Coordenador 		
João Pinheiro Nogueira Batista
Adriane de Almeida
Alessandra Polastrini
Carlos Eduardo Lessa Brandão
Heloisa Bedicks

Prêmio Academia
Coordenador 		

Cláudio Pinheiro Machado
Michael Zeitlin
Neusa Maria Bastos F. Santos
Roberta Nioac Prado
Roberto Lamb

Prêmio Imprensa
Coordenador 		

Richard Doern

			Heródoto Barbeiro
			
Luiz Alberto de Farias
			Paulo Simas

Luiz Martha
Mauro Cunha
Patricia Pellini
Willian Volpato
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Comissão de Estratégia
Coordenadora 		
Eliana Camargo
Alberto Yamandú Messano Colucci
Armando Matiolli
Beatriz Pereira Carneiro Cunha
Celso Hiroo Ienaga
Clovis Corrêa da Costa
Emilio Humberto Carazzai Sobrinho
Fernando Bagnoli
Geraldo Ribeiro do Valle Haenel
Henrique Lepecki
Jorge Gonçalves Filho

Jose Flavio Monteiro Franco
José Mauro Leal Costa
Laderlei Luiz Marangoni
Luciana Armond
Luiz Antonio de Moraes Carvalho
Luiz Fernando Paiva
Mario Francescato
Nelson Raso
Roberto Faldini
Tarcísio Albuquerque Queiroz

Comissão de Gerenciamento de Riscos Corporativos
Coordenadora 		
Mercedes Stinco
Alan Pezzo
André Carillo
André Echeverria
Anna Helena Reis e Juenemann
Antônio Cocurullo
Antônio Lemos
Arnaldo Dutra
Camila Bassaneto
Carlos Sá
Clara R. F. Biscar
Cláudio Paiva
Demétrio Souza
Douglas Penaforte
Edilson Bertini
Erico Torres
Fábio Coimbra
Francisco Fernandes
Francisco Sciarotta Neto
Frederico Hee Neto
Gilson Rodrigues Bentes
Isabel Cristina Bittencourt Santiago
Ivana Leite
Ives Pereira Müller

João Carlos Orzzi Lucas
José Antônio C. Vicente
Luciana Bacci
Luciano Diaz
Luis Navarro
Marcos Lorençani
Maria Paula Aranha
Marilza M. Benevides
Maurício Reggio
Paulo Baraldi
Plinio Márcio M. Filho
Reynaldo Young Ribeiro
Ricardo Lemos
Riuji Kiyohara
Roberto Lamb
Sergio Rodrigues Pimentel
Silvio Valdrighi
Tania Zanatta
Tatiana Leite
Veronica Carvalho
Viviane Ramos
William Borges Lima
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Comissão Jurídica
Coordenador 		
Richard Blanchet
Antonio Luiz Sampaio Carvalho
Carlos Portugal Golvêa
Eduardo Berlendis
Érica Gorga
Gabrile Otávio
Gisélia Silva
Guilherme Borrego
Gustavo Grebler
José Antonio Ramos
José Cláudio Securato
Maiara Madureira
Marcelo Gasparino

Marcelo Marco Bertoldi
Maria Cristina Archilla
Mariana Berandinelli
Marilza Menezes Benevides
Mauro Mori
Norma Parente
Paulo Fernando Campos Salles de Toledo
Robert Juenemann
Roberta Nioac Prado
Rodrigo Pecchiae
Wanda Coelho Frederico Pinheiro

Comissão de Recursos Humanos
Coordenador 		
Josmar Bignotto
Adriana Adler
Alaor Gonçalves
Antônio Tupy
Bernardo Wolfson
Carlos Eduardo Koelle
Carlos Eduardo Oliveira
Clemis Miki
Cristiano Ramos de Souza
Cristina Tolovi
Eduardo Oliva
Francisco I. R. Ramirez
Francisco Sciarotta Neto
Henri Vahdat

Julio Franco
Luiz Marcatti
Maria Luiza C. L. Bueno
Moacir Salzstein
Nadir Costa
Neusa Maria Bastos
Paulo Roberto de Campos Valim
Peter Arnoldo Rosemberg
Raul Papaleo
Ricardo Khauaja
Ugo Barbieri
Werner Mitteregger
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Comissão de Estudos de Sustentabilidade para as Empresas
Coordenador 		
Aron Zylberman

			

Adriana Fernandes
Alvaro Plínio Pureza
Ana Paula Candeloro
Andréia Marques
Armando Matiolli Filho
Carlos Eduardo Lessa Brandão
Carlos Rossin
Cibele de Macedo Salviatto
Elisabeth Barbieri Lerner
Glaucia Terreo
Henrique Hildebrand Garcia
Homero Luís Santos
João Carlos Redondo
Josefa Maria Fellegger Garzillo
Julieda Puig Pereira Paes
Maria Eugênia Buosi

Martin G. P. Bernard
Patricia Dupin
Paula Peirão Oliveira
Paulo Michael Vanca
Ricardo Algis Zibas
Roberta Simonetti
Roberto Marino Rocha
Roberto Sousa Gonzalez
Rodrigo Pecchiae
Ruth Goldberg
Sérgio Ephim Mindlin
Sonia Aparecida Consiglio Favaretto
Tarcila Reis Ursini
Vânia Bueno
Yanko Guimarães

Comissão de Secretaria de Governança
Coordenador 		
Gisélia da Silva
Ana Paula Tarossi Silva
Ana Maria Pugedo Frade Barros
Bruno Lage de Araújo Paulino
			Carlos Roberto Matavelli
Daniel Pareto
Elsie Sarmento
Elza Maria Messias Lopes
Fernanda Canesin

Luís Antonio Paccola Coneglian
Mariangela Abreu Lima
Milton Lopes Antelo Filho
Nelson Raso
Rosangela Valio Camargo
Tatiana Regiani
Teruo Murakoshi
Wanda de Mello Brandão Pires Coelho

Comissão de Comunicação de Mercado
Coordenadora 		
Anna Maria Guimarães
Ana Paula P. Candeloro
Angélica Consiglio
Anna Beatriz Leite Maia
Antonio Saulo Caffani-Nunes
Arnaldo Marques de Oliveira Neto
Cristina Tolovi
Fabio Tadeu Marchiori Gama
Geraldo Haenel
Gustavo Artuzo
Haroldo Reginaldo Levy Neto
Ieda Novais

João Elek
Luiz Athayde
Marco Antonio Villas Boas
Maria Fernanda Couto
Miguel Dias Amaro
Osvaldo Siciliano Jr.
Otto Rohr
Paulo Feliciano
Roberto Gonzalez
Sergio Tuffy Sayeg
Valter Faria
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Comissão de Finanças e Contabilidade
Coordenador 		
Emílio Carazzai
Alexandre Cardoso Moreno
Alvaro Junqueira
Anders Pettersson
Aroldo Medeiros
Artur Henrique Toledo Damasceno
Beatriz Carneiro
Boris Poluhoff
Carlos C. Assi
Carlos Rocha Velloso
Charles Barnsley Holland
Daniel Tardelli Pessoa
Demetrio de Souza
Edgar Ascher
Eduardo Chehab
Fabio Cornibert
Fernando de Azevedo Peraçoli
Francisco F. Sanz Esteban
Francisco S. Morales Cespede
Gustavo Falcão Pires
Ivo Romani
João Verner Juenemann
Jorge Manoel

José Antonio Ramos
José Cesar Guiotti
José Ronoel Piccin
Josino de Almeida Fonseca
Lisias Alcantara
Luiz Alberto de Castro Falleiros
Luis Rodeguero
Maria Forbes
Nelson Belletato
Odair Oliveira
Oscar Malvessi
Paulo Evaristo Carvalhinha
Paulo Ferreira Barbosa
Raimundo Christians
Ricardo Eguchi
Ricardo Guimarães
Rodrigo de Barros Nabholz
Ronaldo Sauner
Sheila Silva
Tercio Garcia
Thomas Lanz
William Pereira Pinto

Comissão de Mercado de Capitais
Coordenador 		
Andre Covre
Alberto Kiraly
Bruno Rudge
Emerson Leite
José Antonio de Almeida Filippo
José Eduardo Carneiro Queiroz
Luiz Antônio de Sampaio Campos

Luiz Otavio Laydner
Maria Helena Santana
Maristela Seiler
Patrícia Pellini
Randal Zanetti
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Comissão de Conselho de Administração
Coordenador 		
Paulo C. Vasconcellos
Alvaro Antonio Cardoso de Souza
Deborah Patricia Wright
Eliana Camargo
Fatima Maria Queiroga Raimondi
Fernando Bagnoli
Herbert Steinberg
João Pinheiro Nogueira Batista
Josmar Cesta Bignotto

Leonardo Viegas
Martin Roberto Glogowsky
Nelson Raso
Ricardo Reisen
Richard Blanchet
Richard Doern
Roberto Faldini

Comissão de Empresas Estatais
Coordenador 		
Carlos Rocha Velloso
Adolpho Nogueira
Augusto Carneiro de Oliveira Filho
Joaquim Rubens Fontes Filho
José Gilberto Jaloretto
Marcelo Gasparino
Marco Antonio Horta

Paulo Daltro-Santos
Robson Laranjo
Silvio de Castro
Vanessa Evangelista Ramos Rothermel
Vania Maria da Costa Borgerth

Comissão de Gov. Corporativa para Empresas de Capital Fechado
Coordenador		
Roberto Faldini
Alexis Novellino
Aníbal S. Xavier de Oliveira
Armando Santi
Carlos Ebner
Carlos Ernesto de Oliveira
Demetrio Souza
Dietmar Frank
Eduardo Chehab
Eduardo Lemos
Fernando Bagnoli
Flávio Buschinelli
Floreal Rodriguez
Francisco D’orto
João Manuel Dias da Silva
José Abramovicz

Josino Fonseca
Manoel Belem
Maria Cristina Archilla
Mariana Dedini
Paulo Carvalhinha
Paulo Simas
Pedro Maziero
Raul Papaleo
Ricardo de Carvalho Destro
Ricardo Guimarães
Roberta Nioac Prado
Roberto Faldini
Rogério Goes
Sara Hughes
Thomas Gibello Gatti Magalhães
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Investidores Institucionais
Coordenador		
Aloísio Macário
Adolpho Nogueira
Antônio Alberto Gouvêa Vieira
Augusto Carneiro de Oliveira Filho
Fábio Moser
Ivan Farias de Castro
João Laudo de Camargo
José Luiz de Souza Motta

Lara Gomes de Araújo Rocha
Manoel Cordeiro
Marco Antonio Horta Pereira
Marta Viegas
Mauro Rodrigues da Cunha
Pedro Rudge
Ricardo Weiss

Comissão de Instituições Financeiras
Coordenadora 		
Tereza Grossi
Francisco Coelho (in memoriam)
Alberto E.Whitaker
Ana Paula Tarossi
Arnaldo Bonoldi Dutra
Aroldo Salgado de Medeiros Filho
Artur Henrique de Toledo Damasceno
Beatriz Pereira Carneiro Cunha
Carlos Donizeti Macedo Maia
Carlos Catraio
Cláudio Paiva
Elias Antônio de Oliveira
Everton Gonçalves

Francisco Turra
Frederico William Wolf
Gilson de Oliveira Carvalho
Gustavo Lucena
José Danúbio Rozo
Jose Flavio Monteiro Franco
José Gilberto Jaloretto
José Luiz Homem de Mello
Luiz Eduardo Gabriel Carvalhosa
Luiz de Figueiredo Forbes
Suzana Flores Cogo

Comissão de Governança em Saúde
Coordenador 		
Luiz de Luca
Ana Regina Cruz Vlainich
Artur C. Neves
Daniel Coudry
Dietmar Frank
José Helio Contador Filho

Luis Natel
Odair Bruno de Oliveira
Ricardo dos Santos Abreu
Ruben Seidl
Roberto Faldini
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Comissão de Governança em Cooperativas
Coordenador 		
José Luiz Munhós
Adilson Fuga
Ana Regina Cruz Vlainich
Armando Júnior
Artur Neves
Carlos Rossi
Ciro Weber
Elizangela Ramos
Isabel Marques Rizo

Jerri Ribeiro
Jeanine
Luis Gustavo Miranda
Luiz Ajita
Luiz Antonio Careli
Marilene Leite da Silva
Robert Juenemann

Comissão de Governança no Terceiro Setor
Coordenador 		
Arnaldo Rezende
Alberto A. Perazzo
André Degenszajn
Cláudia Nadas
Eduardo Marcondes Filinto da Silva
Elise Romeu
Jaqueline Ap. Ferreira Sluiuzas
José Manoel Pires Alves
Juliana Gomes Ramalho Monteiro
Katrine Magami

Lilian Taniguchi
Luciana Barragan
Marco Queiroz
Marcos Tadeu de Siqueira
Michael Paul Zeitlin
Nilton Cesare Padredi
Rosa Maria Fischer
Waldir Mafra
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Comissão de Empresas de Controle Familiar
Coordenador 		
Ricardo Setubal
Célia Picón
Eduardo Gentil
Eleusa Maria Garcia Melgaço
Élvio Lupo
Lilian Pessoa
Maria Lúcia Dubeux Paranhos Ferreira

Martin Werninghaus
Monika Hufenussler Conrads
Olga Colpo
Sandra Papaiz
Silvia Englert

Comissão Gestora das Cartas Diretrizes
Coordenador 		
João Laudo de Camargo
Alberto Whitaker
Caetano Altafin
Eduardo Abraão
Gustavo Grebler
Isabella Saboya
Jean Pierre Zarouk
Luiz Spinola
Maria Helena Santana

Mario Engler
Norma Parente
Oscar Bernardes
Patricia Pellini
Pedro Rudge
Richard Blanchet
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PARÂMETROS PARA O RELATÓRIO
Perfil
Desde sua fundação em 1995, o IBGC elabora relatórios anuais, cujas publicações acontecem no mês de
março. Na mesma linha dos cinco anos anteriores, a versão completa deste relatório será publicada em PDF e
disponibilizada no site do IBGC. Já a versão resumida será impressa em Sumário Executivo. Dúvidas e sugestões
ao conteúdo relatado neste documento podem ser direcionadas ao e-mail superintendencia@ibgc.org.br.
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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 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.

cujas ações influenciam ou são influenciadas pelo
Instituto. São eles: academia, fornecedores, órgãos
governamentais e reguladores, imprensa, agentes
de mercado, empresas de auditorias e instituições
sem-fins lucrativos.
Este relatório está consoante com as diretrizes da
GRI e atento aos parâmetros de relatório propostos
pela Associação Brasileira das Companhias
Abertas (Abrasca), cuja premiação elegeu o
Relatório do IBGC como o vencedor da categoria
Organizações Não Empresariais nos anos de
2009 e de 2010. Até então o IBGC havia obtido a
segunda colocação nos anos de 2007 e 2008.
Indicadores GRI

A relevância dos temas aqui tratados considera o
seu grau de impacto na decisão desses agentes,
principalmente dos que utilizarão o relatório e 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 2012, 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 quinto ano de relatório com indicadores
GRI foram mantidos como públicos prioritários os
associados e funcionários do IBGC, ainda ciente
da importância de ampliar esse quadro para
os já identificados agentes de relacionamento,

Neste ano, o Relatório do IBGC manteve-se no
nível C, com alguns itens correspondentes ao
nível B, ligados à Governança, compromissos
externos e engajamento dos stakeholders. A
iniciativa contemplou também indicadores setoriais
desenvolvidos especialmente para organizações
não governamentais.
Doze indicadores foram identificados como
aplicáveis à realidade do Instituto, passíveis de
mensuração e de relevância para o seu público
de relacionamento.
A seleção está dividida em desempenho econômico
(EC1, EC5, NGO 7 e NGO 8) e social (trabalhista:
LA1 a LA3, LA10 e LA11. Sociedade: SO5.
Responsabilidade pelo produto: PR4 e PR5).
Os indicadores ambientais continuam avaliados
pelo IBGC como essenciais, porém, considerados
a urgência e o impacto às atividades interna e
global, não estão contemplados.
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Pelo sexto 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
superintendencia@ibgc.org.br

