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PALAVRA DO CONSELHO

A atividade de advocacy, na qual o Instituto
defende uma causa se fazendo ouvir, foi
intensificada com visitas, artigos, entrevistas
à imprensa e da edição da primeira Carta de
Opinião, mais um instrumento para divulgar
o posicionamento do Instituto em relação aos
vários aspectos da boa Governança.

de Governança. Dentre as ações já realizadas
estão um esforço de integração público-privado
com maior aproximação com as três esferas
governamentais; iniciativas em educação
sobre a responsabilidade dos administradores
e pesquisa relacionada à efetividade da
regulação e autorregulação para entender a
percepção do mercado e as oportunidades para
agir. O GT iniciou suas atividades em março e
se fortaleceu ao longo do ano, agregando um
novo objetivo para 2014: buscar convergência
de diretrizes sobre o conceito de “pratique ou
explique”, isto é, a obrigação de justificar a
eventual não aderência às melhores práticas de
Governança Corporativa.

Outra iniciativa que merece destaque foi a
liderança do Instituto na criação do Grupo de
Trabalho Interagentes (GT), formado por 11
entidades que atuam no mercado de capitais
brasileiro e compartilham o objetivo de estimular
o desenvolvimento e a melhoria das práticas

Na aproximação com a Governança pública,
por sua vez, celebramos no segundo semestre de
2013 um acordo de cooperação com a Previc1 e,
no início do próximo ano, com a ANS2, visando
ao desenvolvimento de atividades de interesse
comum na área de Governança.

O ano de 2013 confirmou a atuação do IBGC
no sentido de aumentar sua influência na adoção
das boas práticas de Governança pelas empresas
e demais organizações e, internamente, no
aperfeiçoamento da sua própria Governança, ao
mesmo tempo em que iniciou uma inserção na
área da Governança Pública.

4

(G4.1)

PALAVRA DO CONSELHO

Ainda em linha com a influência para adoção
das melhores práticas, em 2013, o IBGC
participou de duas importantes iniciativas.
Uma foi o lançamento formal do Comitê de
Aquisições e Fusões (CAF), que em janeiro de
2014 anunciou a adesão da BM&FBovespa e da
Azul e a outra, o lançamento do framework do
Relato Integrado, esta internacional. Enquanto
na primeira o IBGC é uma das quatro entidades
fundadoras, na segunda integra o Council do
IIRC - International Integrated Reporting Council.
Trata-se de duas ações que estão moldando o
futuro da Governança em linha com o nosso
programa de trabalho: avançar nas fronteiras da
Governança e ter na sua prática cotidiana a criação
de valor para as empresas e demais organizações,
em um ciclo virtuoso no longo prazo. E 2013 foi
também o ano de o Instituto consolidar sua atuação
internacional com presença em diversos foros
relevantes ligados à Governança, incluindo uma
Jornada Técnica à Austrália.
Vamos continuar na direção de aumentar
nossa influência e para 2014 temos previstos
importantes marcos nessa trajetória. O IBGC
prevê lançar uma nova Carta Diretriz, abordando
as transações com partes relacionadas, que
têm ampla aplicação em nosso contexto de
propriedade concentrada, e iniciar a quinta
revisão do Código das Melhores Práticas de
Governança Corporativa, visando lançá-la no
aniversário de 20 anos do IBGC, em 2015.
No âmbito interno, seguimos o esforço iniciado
em 2012 de fortalecimento da Governança do
Instituto. A avaliação do Conselho dos últimos
dois anos levou a um direcionamento claro:
deixar de se ocupar com funções operacionais e
passar parte de suas atribuições para a Gestão.
Com isso poderá focalizar-se em suas atribuições
centrais e clássicas da boa Governança:
estratégia e supervisão das atividades da Gestão.
Em 2013, só em reuniões formais dos conselhos

1

Ministério da Previdência Social

2

Agência Nacional de Saúde Suplementar

e comitês, cada conselheiro dedicou, em
média, 140 horas, além do trabalho intenso de
preparação para as reuniões.
Para que o Conselho possa atuar dentro do
contorno adequado, a equipe do IBGC vem
sendo fortalecida para exercer novos papéis.
Assim, o ano que passou foi marcado por
um conjunto de iniciativas nessa direção:
mapeamento das competências com diagnóstico
dos superintendentes e gerentes; avaliação mais
estruturada dos superintendentes, incluindo
a visão de todos os conselheiros e diretores;
revisão dos processos internos buscando maior
eficiência; plano de sucessão formal dos
superintendentes; programa de desenvolvimento
de superintendentes e gerentes. Essas ações
foram facilitadas em grande parte com a criação
da Diretoria Administrativa, que vem liderando
o movimento de fortalecimento da Gestão,
recebendo orientações do Conselho e sendo
assistida pelo Comitê de Pessoas.
No final do ano, preocupamo-nos por propor
uma mudança estatutária, a ser votada em
Assembleia Geral Extraordinária, que, dentre
outros temas, propõe formalizar a transferência de
algumas das funções operacionais do Conselho
de Administração para a Gestão (Diretoria e
Superintendência), intensificadas em 2013.
Outros importantes passos na melhoria da
Governança do Instituto foram a formalização da
matriz de risco, a revisão do Código de Conduta
e a aprovação pelo conselho de uma Política
do IBGC para Situações Envolvendo Conflito de
Interesses que entrará em vigor em 2014.
Esperamos que, no próximo ano, tais iniciativas
possam ser ampliadas, introduzindo a avaliação
360 graus dos diretores e superintendentes, como
já é praticada pelo Conselho há dois anos. As
metas individuais deverão orientar toda equipe
para ganho de eficiência e geração de valor
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que será destinado ao nosso objetivo social.
E não menos importante será o programa de
desenvolvimento dos líderes.
Embora satisfeito com os avanços, o
Conselho tem clareza dos pontos que não
atingiram um nível satisfatório em 2013,
como o desenvolvimento da plataforma de
tecnologia da informação, cujo projeto será
iniciado no primeiro trimestre de 2014.
O aspecto de maior atenção do Conselho é
o ganho de eficiência do IBGC e a busca por
oportunidades adicionais visando reforçar suas
reservas financeiras. Com a tendência nos últimos
anos de maior pressão sobre as margens, é
fundamental e prudente que o Instituto aumente
sua resiliência perante situações de crise com
o aumento de suas reservas, assegurando sua
viabilidade financeira.
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Queremos expressar nossa profunda gratidão
pelo compromisso e paixão com que centenas
de voluntários se dedicaram ao Instituto.
Destacamos o trabalho incansável de nossos
diretores e secretário do Conselho, que dedicam
muito de seu tempo ao IBGC, e o esforço e
entusiasmo de toda a equipe do IBGC.
Mesmo cientes de que a contribuição do
IBGC para o desenvolvimento do mercado
e das empresas brasileiras seja amplamente
reconhecida, no Brasil e no exterior, devemos
reconhecer que o ano de 2014 reserva
grandes desafios para o nosso país. Precisamos
não só garantir as conquistas passadas,
mas também influenciar todos os agentes da
Governança para nos aproximarmos do sonho
de ver as empresas e demais organizações do
Brasil mais bem governadas e gerando valor
para toda a sociedade.

PALAVRA DA GESTÃO
É com o entendimento de disseminar as boas
práticas de Governança Corporativa, em
linha com o propósito e valores do IBGC, que
atuamos, em 2013, para ampliar as fronteiras
nacionais e o debate dos temas da boa
Governança para um público crescente.
A credibilidade das organizações e, por
conseguinte, o futuro de seus negócios estão
diretamente associados aos anseios atuais da
sociedade contemporânea, que demanda delas
maior transparência e ética, além de modelos de
produção mais viáveis e responsáveis.
Em assim sendo, no plano externo, avançamos no
desenvolvimento de eventos, cursos e ações de
engajamento, bem como buscamos posicionarnos sobre temas considerados sensíveis ao
amadurecimento da boa Governança no País.
Destacamos duas publicações nesse sentido,
a primeira, inaugurando nossa nova série de
publicações, a Carta de Opinião, tratou sobre
o tema “cota para mulheres em conselhos
de administração”. Já a segunda publicação
abordou a experiência de conselheiros na prática
da sustentabilidade nos colegiados.
O movimento do Instituto pelo engajamento à
causa esteve também representado por nossa
participação ativa no Grupo Interagentes e pela
continuidade e aprofundamento de nossa conexão
com organizações nacionais e internacionais,
notadamente com a representação de nossos
colaboradores e/ou associados em eventos como
a Mesa-redonda Latino-americana de Governança
e a Conferência Anual da ICGN.

(G4.1)

O tema central do ano, Novas Fronteiras da
Governança, veio somar-se à própria atuação
do IBGC, evidenciando novas abordagens,
como ativismo em assembleias, compliance e
relato integrado. Como forma de consolidar
o conteúdo discutido, lançamos, durante o
Congresso, o livro “O Futuro da Governança
Corporativa: Desafios e Novas Fronteiras”.
Demos continuidade à promoção de nossas
principais atividades, bem como lançamos
iniciativas para consolidar e aprofundar o debate.
Neste ano, realizamos nova viagem de estudo, a
Jornada Técnica, desta vez para a Austrália, e a
primeira edição do Encontro para Conselheiros,
evento de um dia voltado aos temas prementes
destes profissionais. Além disso, reforçamos a
realização dos fóruns exclusivos para presidentes
de conselhos de empresas listadas e não listadas e
diretores-presidentes de empresas listadas.
Sabemos que precisamos buscar, cada vez mais,
outras formas de interação e conectividade. Por
isso, em 2013, promovemos dez eventos online, simbolizando o desejo de ampliar o acesso
dos associados e interessados nos assuntos da
Governança nas diversas regiões do País.
Nessa busca por formar e sensibilizar profissionais
e agentes do mercado quanto aos temas da
Governança, alcançamos cerca de 7.500
pessoas, ao longo do ano, durante nossos
159 eventos e cursos, público este cada vez
mais segmentado e ampliado, o que sinaliza
a inserção de representantes de organizações
de diferentes portes e formação societária,
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a exemplo das cooperativas, terceiro setor e
sociedades de economia mista.
Estamos empenhados em construir e contribuir
para a formação de um novo perfil de profissionais,
cujo compromisso e responsabilidade estejam em
sintonia com as boas práticas de Governança. Para
tanto, o ano de 2013 mostrou-se fundamental para
a estruturação do próprio IBGC, com investimento
importante no desenvolvimento da equipe, a fim
de acompanhar as demandas externas e dos
associados. Promovemos melhorias na gestão de
pessoas, investindo no mapeamento dos papéis,
responsabilidades e competências dos órgãos da
alta administração.
Outro importante passo foi a realização do
primeiro engajamento formal de stakeholders
para a construção deste relatório anual e, assim,
aprimorarmos nossa ferramenta de prestação

de contas anuais. O exercício rendeu nova
estrutura ao documento e maior transparência
nas conexões entre as atividades do IBGC e os
objetivos estratégicos.
As mudanças e ações promovidas durante 2013
devem refletir em maior força e alicerce para
o IBGC no longo prazo, iniciativas que exigem
perseverança, uma vez que nosso principal
capital envolve as pessoas e a causa.
Para a continuidade e fortalecimento do Instituto,
é extremamente importante o envolvimento
não só de seus colaboradores, sensibilizados
e alinhados à missão, como dos associados
organizados em comissões, os quais emprestam
graciosamente ao IBGC os seus conhecimentos
e networking, verdadeira mola propulsora da
nossa organização.

Diretoria

Sidney Ito

Matheus Rossi

Henri Vahdat

Adriane Almeida

Emilio Martos

SUPERINTENDÊNCIAS

Heloisa Bedicks
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PERFIL

(G4.3/4/6/7/8)

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, eventos e programa
de certificação, entre outras atividades
direcionadas à Governança Corporativa.
Com sede em São Paulo, o IBGC atua
regionalmente por meio de sete Capítulos,
localizados no Ceará, Minas Gerais, Paraná,
Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do
Sul e Santa Catarina.
Ao semear as boas práticas de Governança,
o IBGC produziu seu principal documento,
o Código das Melhores Práticas de
Governança Corporativa, cuja primeira
edição foi publicada em 1999. Balizador das
práticas disseminadas pelo Instituto, o Código
permeia todos os demais documentos publicados
pelo IBGC: dos livros às séries Cadernos
de Governança, Estudos de Casos,

Cursos
Em 2013, começou a vigorar a nova grade de
cursos. O programa de capacitação do IBGC
passou a ser classificado por categoria:
Introdução à Governança, Aperfeiçoamento
em Governança, Conselho de Administração,
Desenvolvimento para Conselheiros e Governança
Corporativa em Segmentos Específicos.

Eventos
Oferecidos ao longo do ano em diversas
localidades e formatos e em linha com a
agenda temática do IBGC, os eventos trazem
à pauta os diferentes temas e experiências
relacionados à Governança Corporativa.
Direcionada para associados e não
associados, a programação inclui palestras,
fóruns, webinars, Encontro de Conselheiros,
Congresso Anual e Jornada Técnica.

Código das Melhores Práticas
Com o objetivo de contribuir para a evolução da Governança
das empresas e demais organizações atuantes no Brasil, o
Código apresenta recomendações de boas práticas fruto de
análise e estudo pelo IBGC de referências legais, regulatórias,
acadêmicas e práticas, nacionais e internacionais. A adesão às
recomendações do Código é voluntária.
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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 mais de 14 mil executivos, conselheiros,
acionistas e profissionais liberais. Anualmente,
o IBGC realiza o Congresso de Governança
Corporativa e promove duas premiações, 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

Experiências em Governança
Têm o propósito de destacar o papel de pessoas
e órgãos da Governança no seu processo de
evolução em direção às melhores práticas,
relatando os desafios, avanços e reflexões.

Cadernos de Governança
A partir de um intenso debate e trabalho dos
associados, organizados em grupos, chamados
comissões, a série busca trazer ao mercado
informações práticas que contribuam para
o processo da Governança e auxiliem os
administradores para um melhor desempenho
de suas funções.
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Programa de Certificação
Lançado em 2009, foi criado para melhor
capacitar conselheiros e candidatos a conselhos
de Administração e Fiscal nas empresas em que
atuam e incentivá-los a uma constante atualização
profissional. É uma iniciativa que estimula o
contínuo aprimoramento das boas práticas de
Governança Corporativa no Brasil e permite aferir
conhecimentos sólidos num conjunto de temas
necessários ao perfil de um conselheiro atuante e
de desempenho eficiente.
Os conselheiros certificados formam a Comunidade
dos Conselheiros Certificados IBGC, a qual oferece
eventos exclusivos aos seus integrantes, além da
adesão ao Banco de Conselheiros (ferramenta de
consulta a empresas ou headhunters à procura de
profissionais para integrar conselhos) e, neste ano,
a um grupo fechado no LinkedIn.

Premiações
Com o objetivo de estimular as melhores
práticas, os prêmios promovem o debate nos
meios acadêmico, empresarial e jornalístico,
bem como reconhecem pessoas e empresas
atentas à temática da Governança Corporativa.
Excepcionalmente, o IBGC não realizou a
edição 2013 do Prêmio de Governança, que
passa por reformulação.

Cartas Diretrizes
Posicionamentos do IBGC sobre questões
pontuais ligadas à Governança, geralmente
relacionadas a assuntos não claramente nem
exaustivamente definidos na legislação.

Estudos de Casos
Apresentam caráter mais prático e reforçam o
objetivo de disseminar e compartilhar experiências
de empresas em um amplo leque da Governança.

PERFIL

Propósito

Ser

(G4.56)

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

Diversidade

Independência

Coerência

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

Valorização e incentivo
à multiplicidade de
ideias e opiniões.

Soberania nos
princípios, zelo
pela imagem e
imparcialidade em
face de quaisquer
grupos de interesse.

Entre iniciativas e
princípios da Governança
Corporativa, que são:

Transparência
Mais do que a obrigação de informar é o desejo de disponibilizar para as partes interessadas
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 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.

11

DESEMPENHO 2013

(G4.9)

Destaques
• Promoção do 1º Encontro de Conselheiros
• Advocacy:

Internacional

• Realização da Jornada Técnica na Austrália

–– Criação e participação ativa no Grupo Interagentes
–– Publicação da primeira Carta de Opinião – Cota
para Mulheres em Conselhos de Administração

Conhecimento

• Publicação: Sustentabilidade nos Conselhos
de Administração: Práticas de algumas
empresas listadas brasileiras
• Promoção de fóruns exclusivos para
presidentes de conselhos e diretorespresidentes
Institucional

• Atualização do planejamento estratégico
• Aprovação de três novos Capítulos
• Primeira reunião de engajamento formal de
stakeholders para o relatório anual
O IBGC em números de 2013

• Financeiro

Receitas
Receitas
Brutas:
Brutas:

Ativo
Ativo
Total:
Total:

5.772.721
5.772.721

Disponibilidades:
Disponibilidades:

16.015.707
16.015.707

Resultado
Resultado
do Exercício:
do Exercício:

3.384.122
3.384.122

578.380
578.380
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• Associados

• Publicações

Pessoa
Física

Pessoa
Jurídica

Associado
Mantenedor

2011

1.339

193

23

2012

1.212

169

23

2013

1.314

192

15

1 Livro

1 Livro

1 Carta de opinião

5 Edições IBGC
em foco

4 Edições
IBGC em Foco

2013

2012

• Banco de Conselheiros3

30

2012

1 Pesquisa

2 Pesquisas

• Equipe/Colaboradores

2011

1 Caderno

1 Caderno

41

6204

2011

2013
37

435

2012
412

20135

33

2013

8

• Cursos
Quantidade de cursos

Participantes em cursos
Abertos

Abertos

In Company

51
1153

2011

2012

2013

3

2313

In Company
49
42

40

1211

39

26

869
1284
1659

2011

2012

2013

Ferramenta de acesso aos dados cadastrais de conselheiros certificados pelo IBGC, para que as empresas
possam buscar profissionais para integrar seus conselhos.

14

4

Cerca de 10% dos integrantes do Banco não eram conselheiros certificados.

5

Em 2013, o IBGC encerrou o prazo para os profissionais não certificados cadastrados no Banco de Conselheiros
obterem sua certificação. Ao longo do ano, 19,6% dos 112 não certificados conseguiram a certificação.

DESEMPENHO 2013

• Programa de Certificação
CA

CF

2012

• Prêmio

2013

103

64

70

65

73

11
2
20 201 013
2

51

Acadêmico
Jornalismo

183

157

159

2011

Total de inscritos no
Prêmio Academia
e Imprensa

551

461

528

Total: 687 (2011),
618 (2012) e 734 (2013)

11 012 013
20
2
2

• Eventos
Tipo

Quantidade

Participantes

2012

2013

2012

2013

1

1

449

622

10

8

381

296

Encontro para conselheiros

-

1

-

114

Fórum acadêmico

5

4

122

125

Fórum de debates

4

4

198

175

Fórum exclusivo

1

8

14

98*

Jornada técnica

-

1

-

35

Lançamento de publicação

1

1

113

127

On-line

5

10

325

610

36

34

2.073

1.688

-

6

-

680

63

78

3.675

Congresso
Encontro de conselheiros certificados

(Webinars + Transmissões de palestras ao vivo)
Palestras
Seminários

4.570

* Foram quatro grupos, cujos participantes frequentaram mais de uma reunião no ano.
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Objetivos estratégicos

(G4.42)

As atividades desenvolvidas ao longo de 2013
estão alinhadas ao Planejamento Estratégico (PE),
cujo ciclo de atualizações é anual para ajustar o
caminho e a velocidade de aplicação sem alterar
suas diretrizes. Um processo mais profundo de
revisão é realizado a cada quatro anos.
No papel de pensar a estratégia da organização
no médio e longo prazo, neste ano, o Conselho
de Administração do IBGC, auxiliado pela
Gestão, promoveu sua atualização, referente ao
período 2013 a 2016.
A iniciativa de dois dias de imersão centrou-se no
plano mestre, contemplando o posicionamento
do IBGC, público-alvo, geografia, portfólio de
atividades e serviços e como essa visão de futuro
irá desdobrar-se em ações e será viabilizada
financeiramente. Ao final, foram confirmados
os oito objetivos estratégicos para o IBGC nos
próximos anos (veja tabela), sendo posteriormente
estabelecidas suas respectivas iniciativas e metas.
Dentre as iniciativas para contemplar os objetivos
estratégicos, em 2013, o Instituto realizou um
total de 159 eventos e cursos para um público
aproximado de 7.500 pessoas, além de elaborar
publicações e promover ações de advocacy
(pág. 39 ). Foram priorizadas as atividades

1. Ampliar a cobertura e atratividade do IBGC
para os públicos atuais, em especial as médias
empresas (2013-2017);
2. Ampliar a participação dos públicos avançados
– presidente de conselhos, diretores-presidentes
e outras lideranças, investidores e reguladores –
no IBGC (2013-2017);
3. Ampliar a atuação do IBGC com as entidades
do terceiro setor e cooperativas até o nível de
disseminação (2013-2017);
4. Liderar o debate nacional sobre Governança
para construir subsídios para influenciar
os três poderes e autorreguladores no
desenvolvimento do regramento vigente
(2014-2016);
5. Desenvolver P&D para o setor Governo nas
três esferas do executivo – Municipal, Estadual
e Federal (2015-2016);
6. Ampliar gradativamente a cobertura nacional

Agenda Temática Anual
O Instituto, por meio do seu conselho de
administração, estabelece uma agenda temática
anual a pautar suas atividades ao longo de cada ano.
- 2014: Governança Corporativa que cria valor:
Um processo em evolução;
- 2013: Novas fronteiras de Governança;
- 2012: Aprofundando a discussão sobre conselhos;
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(2013-2017);
7. Participar dos grandes fóruns e centros
de discussão dos tópicos emergentes da
Governança Corporativa (2013-2017);
8. Fortalecimento organizacional – pessoas,
estrutura e processos (2013-2017).
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relacionadas aos objetivos 1, 2 e 6, representando
cerca de 80% dos cursos e eventos realizados;
atividades em linha com a agenda temática
anual do IBGC. Por sua vez, o objetivo 3 mostrouse prioritário na agenda de cursos do Instituto.
Públicos atuais - Objetivo 1

A fim de ampliar sua cobertura e atratividade
para os atuais públicos, em especial para médias
empresas, consideradas as de faturamento anual
entre R$ 20 milhões e R$ 400 milhões, o IBGC
promoveu 17 palestras6 e 26 cursos abertos e
in company7. Em 2013, isso representou 27%
das ações segmentadas por objetivo estratégico.
Foram 2.014 os profissionais impactados, o
segundo maior público (26,7%).
Em especial, os eventos realizados na Região
Sul do Brasil apresentaram casos práticos de
empresas como Usiminas, Lupo, Forjas Taurus e
Medabil, além dos desafios e oportunidades na
implementação, e enquanto as palestras ligadas
a este objetivo na Região Sudeste receberam
abordagem mais ampla, como acesso ao mercado
de capitais, análise da economia brasileira, lições
aprendidas na Austrália. É neste objetivo que
encontram-se o Seminário Mineiro de Governança,
realizado pela primeira vez na região, e o Fórum de
Finanças e Governança, em Porto Alegre.

Para atingir o atual público, o IBGC também
publicou quatro edições do seu informativo
trimestral, IBGC em Foco, nova edição da
Pesquisa de Remuneração e a Carta de
Opinião sobre Cota para Mulheres em Conselhos.
Públicos avançados - Objetivo 2

Com cerca de 2.200 profissionais presentes
entre as 28 edições de cursos, em pouco mais de
900 horas-aulas ministradas, e os 34 eventos, o
objetivo de ampliar a participação dos públicos
avançados8 mostrou-se em evidência em 2013,
sendo responsável por 39% dos esforços do IBGC
no ano e por 30% do público geral.

Seminário mineiro de Governança
6

No Rio Grande do Sul, esses eventos recebem o nome de Talk Hour e têm parceria com a Câmara Americana

7

Os cursos in company são programas de capacitação elaborados pelo IBGC com conteúdo programático

8

São considerados públicos avançados os presidentes de conselhos, diretores-presidentes e outras lideranças,

de Comércio (Amcham).
desenvolvido de acordo com a demanda das organizações ou profissionais.
investidores e reguladores.
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É neste contexto que se encontram as edições dos
cursos para Conselheiros de Administração9, os
encontros de Conselheiros Certificados
IBGC, a Jornada Técnica e os fóruns
exclusivos10 para presidentes de conselhos e
diretores presidentes de empresas listadas e não
listadas, bem como a primeira edição do Encontro
de Conselheiros e o lançamento da publicação
Sustentabilidade nos Conselhos de Administração,
da série Experiências em Governança (pág. 39 ).

Encontros de Conselheiros
Realizado, pela primeira vez, em junho, o
Encontro de Conselheiros propõe-se a atualizar
os profissionais de conselhos nas questões da
Governança por meio de relatos e discussões sobre
experiências vivenciadas por administradores de
empresas brasileiras e multinacionais. Esta primeira
edição reuniu 120 conselheiros e conselheiros
certificados IBGC em um debate em torno do
pensar estratégico, seu ciclo e as responsabilidades
dos agentes envolvidos.

Jornada Técnica
Viagem internacionalde estudo caracterizada pela imersão no tema Governança Corporativa, as
Jornadas Técnicas são destinadas aos associados IBGC e custeadas por seus participantes.
A sexta edição, realizada em fevereiro de 2013, teve como destino a Austrália, cuja recepção ficou por
conta do diretor presidente do Australian Institute of Corporate Directors (AICD), John Colvin. Os 35
jornadeiros – nome dados aos associados participantes – acompanharam o depoimento de acionistas,
conselheiros, executivos, reguladores e acadêmicos locais no formato de eventos e palestras sobre a
Governança no país e na Ásia. Segundo os jornadeiros, o destaque coube ao presidente do Conselho da
Coca-Cola, David Gonski. Conheça os principais pontos da 6ª JT na edição 64 do IBGC em Foco .

9

Para este primeiro ano de Relatório, com análise das ações do IBGC e os objetivos estratégicos, adotou-se como
critério que todo público dos Cursos para Conselheiros está no objetivo 2, apesar de parte dele integrar o objetivo 1.

10
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Governança Corporativa.
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Encontros de Conselheiros
Certificados IBGC
Destinados exclusivamente aos atuais 734
conselheiros certificados pelo IBGC, os
encontros trazem temas pertinentes ao grupo. Neste ano, foram oito eventos, cujos temas
variaram desde a apresentação do panorama do mercado de conselheiros e de assuntos
relacionados a ofertas menores, fundos de pensão e tecnologia da informação até o
depoimento do diretor geral do LinkedInBrasil sobre a transformação do mundo dos negócios.

A maioria dessas atividades ocorreu na Região
Sudeste, em especial, na capital paulista, reunindo
23 eventos e 18 cursos, sendo os demais
realizados principalmente no Rio de Janeiro, Belo
Horizonte, Recife, Curitiba e Porto Alegre.
Terceiro setor e cooperativas - Objetivo 3

As atividades focadas neste objetivo estiveram
fortemente marcadas pelos cursos sob demanda
(ou in company), os quais representaram 80%
das ações para esse público, em especial o de
cooperativas. A outra parte foi complementada
pelos cursos abertos voltados também ao público
de fundações e institutos empresariais e saúde. Ao
todo, foram cerca de 900 participantes capacitados
nos 22 cursos ministrados, num total de 372 horasaulas, nas principais cidades brasileiras das regiões
Centro-Oeste, Sudeste e Sul.
Governança no regramento - Objetivo 4

Mesmo com previsão de iniciar suas ações
para esse público em 2014, neste ano o IBGC
promoveu seis eventos a fim de interagir com os

Seminário GT Interagentes
11

três poderes e autorreguladores. As iniciativas
reuniram 383 participantes, nas cidades de São
Paulo e Rio de Janeiro, e foram marcadas por
parcerias e ações em conjunto, a exemplo dos
dois seminários organizados pelo Grupo de
Trabalho Interagentes, que reúne 11 entidades do
mercado, incluindo o IBGC (pág. 39 ).
Setor Governo - Objetivo 5

Em linha com o Planejamento Estratégico (PE)
2013, o IBGC irá trabalhar com Pesquisa e
Desenvolvimento (P&D) para o setor Governo, nas
três esferas do Executivo, somente a partir de 2015.
Cobertura nacional - Objetivo 6

É neste objetivo que se encontra o terceiro maior
público das ações do IBGC em 2013 (23,4%).
Foram cerca de 1.700 participantes dos cursos,
Congresso Anual, eventos on-line (webinars11)
e transmissões ao vivo pela internet de palestras
realizadas em São Paulo.
Enquanto os eventos presenciais, nas Regiões
Nordeste e Sul do Brasil trouxeram casos práticos
de empresas como JC Macedo, rede Pague Menos,
Lupo SA, e Grupo Tavares de Mello, os eventos
on-line evidenciaram questões relativas às empresas
de controle familiar, como acordo de acionistas,
conselho de família e mecanismos de controle.
Por sua vez, os cursos presenciais desenvolveram
principalmente os temas de introdução à
Governança. Neste ano foi descontinuada a
modalidade de curso a distância, para seu conteúdo
ser atualizado e a ferramenta, aperfeiçoada.

Webinars são palestras ou debates realizados em estúdio e transmitidos ao vivo pela internet.
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Participação em grandes fóruns Objetivo 7

Este objetivo prevê a participação do IBGC
nos principais fóruns e centros de discussão
dos tópicos emergentes da Governança. Os
temas ao longo deste ano convergiram para
a realização de eventos focados nos impactos
da Lei Anticorrupção, IFRS e Relato Integrado,
reunindo cerca de 200 participantes, incluindo as
ações de advocacy, em especial as participações
do Instituto em eventos e em iniciativas nacionais
e internacionais. Por recomendar as melhores
práticas, o Instituto incentiva a troca de
experiências com instituições para aperfeiçoar o
sistema de Governança no Brasil (pág. 39 ).
Fortalecimento organizacional Objetivo 8

Aprovado na atualização do PE de 2013, este
objetivo congrega as iniciativas do IBGC para
aprimorar sua estrutura, principalmente quanto
aos processos internos e à implantação e melhora
nos sistemas de informática (pág. 23 e 35 ).

Congresso Anual
Neste ano, o Congresso, maior evento anual
do IBGC e capitaneado pela Comissão do
Congresso, inovou ao promover seus debates
em formato de trilhas temáticas e, assim, pôde
evidenciar e aprofundar o interesse específico
de três grandes públicos: o de empresas de
capital aberto, de capital fechado, em especial
as familiares, e de outras organizações, como
cooperativas, fundos de pensão e terceiro setor.
Em linha com a agenda temática do ano, a
14ª edição do evento promoveu o debate
sobre o futuro da Governança Corporativa
e suas novas fronteiras. Dentre os temas,
destacaram-se a teoria do domínio do fato,
compliance, acesso ao mercado das pequenas
e médias empresas, ativismo nas assembleias,
relato integrado e novas questões no ambiente
da regulação e autorregulação, além de
depoimentos de presidentes de conselhos nas
diversas formas societárias.
Esta edição alcançou público de mais de 600
participantes, sendo 45% deles fora do Estado de
São Paulo, mas ainda concentrado nas Regiões
Sudeste e Sul. O evento contou ainda com 51
painelistas e obteve repercussão na mídia em
55,5% das 27 unidades federativas do Brasil.

Leia edição
especial no 67 do
IBGC em Foco
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Indicadores de resultados do mapa estratégico
A atuação do IBGC está fundamentada no seu
mapa estratégico no formato Balanced Score
Card, bem como nos respectivos indicadores e
metas para cada perspectiva.

(G4.2)

Muito acima da meta

Acima da meta

Pouco abaixo da meta

Muito abaixo da meta

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

Associados

PERSPECTIVA
DAS PARTES
INTERESSADAS

PERSPECTIVA
FINANCEIRA

PERSPECTIVA
INTERNA

PERSPECTIVA
DO APRENDIZADO

Rede de
Relacionamento

Usuários
Informações
sobre
Governança

Captação de
Recursos

Mercado

Produção de
Conhecimento

Superávit das
Iniciativas

Disseminação das
Melhores Práticas

Autonomia
de Caixa

Posicionamento
e Advocacy

Grau de
Independência

INSTITUCIONAL

CAPACITAÇÃO

CONTEÚDO

Melhorar os controles
internos e a eficiência
nas despesas gerais

Realizar cursos de
formação, especialização
e educação continuada

Produzir e disseminar
conteúdos e publicações
de referência

Ampliar, qualificar e
diversificar a base de
associados e
cadastrados

Gerir congressos,
palestras, seminários,
fóruns e eventos

Desenvolver e
disseminar prêmios,
pesquisas e estudos

Fortalecer as
comissões, os capítulos
e os núcleos regionais

Fortalecer o Programa
de Certificação de
Conselheiros

Manter e ampliar a
relevância e a
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
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Muito acima da meta

Acima da meta

Pouco abaixo da meta

Muito abaixo da meta

Perspectiva das partes interessadas
Indicador

Unidade

Realizado 2012

Meta 2013

Realizado 2013

Meta 2014

Associados satisfeitos com o IBGC
Participantes satisfeitos nos eventos
Participantes satisfeitos nos cursos
Satisfeitos com publicações e pesquisas
Visitantes únicos ao website por ano

%
%
%
%
ML
%

79.6%
93.7%
94.3%
123
6.6%

84%
90%
90%
90%
140.0
10%

81.1%
92.3%
97.1%
93%
136.8
7.1%

84%
90%
90%
90%
*
10%

Indicador

Unidade

Realizado 2012

Meta 2013

Realizado 2013

Meta 2014

Meses operacionais de caixa
Receita própria/Despesa operacional

meses
%
%

2.92
27.8%
-

4.3
30%
-

5.0
30.8%
-

5.5
*
100%

Indicador

Unidade

Realizado 2012

Meta 2013

Realizado 2013

Meta 2014

Cumprimento do plano de melhorias
Novos membros com perfil target
Taxa de retenção de membros
Cumprimento do plano nacional
Nível de conteúdo dos cursos
Nível de organização dos cursos
Nível de conteúdo dos eventos
Nível de organização dos eventos
Taxa de renovação da certificação
Crescimento base de certificados ativos
Penetração das publicações
Cumprimento do plano de pesquisas
Inserções em veículos de referência
Entrevistas concedidas

%
%
%
%
média
média
média
média
%
%
%
%
unid.
unid.
%

56%
72%
4.35
4.52
4.42
4.54
66%
62.5%
75%
451
183
-

80%
70%
85%
85%
4.20
4.20
4.20
4.20
70%
13%
50%
85%
500
200
-

91.9%
83.4%
81%
86%
4.45
4.49
4.34
4.53
75.8%
17.1%
70%
71%
580
205
-

*
70%
85%
*
*
*
*
*
75%
15%
*
85%
530
190
85%

Indicador

Unidade

Realizado 2012

Meta 2013

Realizado 2013

Meta 2014

Cumprimento do plano de capacitação
Cumprimento do plano de T.I.
Cumprimento do plano de advocacy

%
%
%

41%
-

80%
80%
80%

83%
59%
80%

85%
100%
80%

Taxa de penetração do programa CCI

Perspectiva FINANCEIRA

Cumprimento do orçamento anual

Perspectiva INTERNA

Cumprimento do plano do capítulo

Perspectiva DO APRENDIZADO

Entre 2012 e 2013, o IBGC reduziu a quantidade de indicadores em aproximadamente 40%, a fim de refletir
maior eficiência e sinergia em sua atuação (as tendências e os principais riscos e oportunidades estão dispostos em
Gerenciamento de riscos, pág. 32 ). Para o próximo ano, o Instituto prevê continuar o processo de priorização dos
indicadores, sendo os assinalados na tabela (*) transferidos para acompanhamento da Gestão, porém, acessados pelo
Conselho de Administração sempre que solicitados.
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DIMENSÃO DE GOVERNANÇA

(G4.34/35/36/37/38/39/42)

Governança no IBGC
Desde sua fundação, o IBGC está comprometido
com o seu papel na disseminação das boas
práticas de Governança, seja por meio de suas
atividades, seja pela sua própria prática cotidiana,
em desenvolvimento constante.
A estrutura de Governança do IBGC é
constituída por Assembleia Geral, Conselho
de Administração (CA), Diretorias,
Superintendências e órgãos de apoio, como
Comitês do CA, Comitês Coordenadores
dos Capítulos Regionais, Núcleos
e Comissões. Todos, com exceção dos
superintendentes, exercem atividade pro bono.

Assembleia Geral
Tem como competência a eleição e destituição
dos membros do Conselho, aprovação das
contas, alteração do Estatuto Social, deliberação
do orçamento e outras decisões do interesse do
Instituto, conforme seu Estatuto Social.

Conselho de Administração (CA)
É guardião das boas práticas de Governança e
responsável pela orientação geral, definição da
estratégia e monitoramento dos planos de ação,
além de se manifestar sobre o desenvolvimento
da Governança Corporativa no País. Possui
mandato de dois anos, com possibilidade de
uma reeleição, e atua conforme disposições do
Estatuto Social e de seu Regimento Interno. Neste
ano, o CA realizou 13 reuniões, cujos temas
são definidos em calendário temático anual. Em
temas que exijam profundidade, os conselheiros
podem consultar empresas especializadas e
adotar resultados de pesquisas de percepção para
fundamentar debates (pág. 32 ).

Diretoria
Comitês do CA
Auxiliam a atuação do CA em estudos sobre
matérias que demandem uma análise aprofundada
e técnica antes de serem levadas à deliberação do
colegiado. Podem ser compostos por três a oito
membros, devendo ser todos eles conselheiros. Em
2013, o Conselho contou com quatro comitês:
Associação, Auditoria e Riscos, Editorial e de
Pessoas (saiba mais sobre as responsabilidades de
cada comitê - Apêndice pág. 67 ).

Gerencia as atividades sociais, de negócios e
operações do Instituto e zela pela observância
da lei, do Estatuto e pelo cumprimento das
deliberações tomadas na Assembleia Geral,
reuniões do CA e em suas próprias reuniões.
Atualmente dividida nas áreas Administrativa,
Jurídica e Financeira, é composta por três
associados eleitos pelo CA para igual período
de mandado: dois anos. A diretoria designa a
Superintendência como responsável a executar
os assuntos pertinentes ao IBGC.
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As assembleias são realizadas anualmente para
prestação de contas aos associados e à sociedade
e, a cada dois anos, são realizadas eleições para
composição do CA e dos Comitês Coordenadores
dos Capítulos. Depois de eleitos, os conselheiros
indicam os diretores. Reportando-se ao CA e à
Diretoria, a Superintendência-geral lidera a equipe
no cotidiano das atividades do Instituto.

Superintendências
Colocam em prática os direcionamentos
e orientações emanados pelo Conselho e
Diretoria. A superintendência-geral é indicada
pelo CA, participa das reuniões do colegiado
como convidada e recebe apoio de sua equipe,
segmentada em dois pilares: Superintendência de
Operação e de Conhecimento.

Comitês Coordenadores
dos Capítulos Regionais
Executam as metas e orçamentos, propõem
para aprovação do CA seus planos de trabalhos
anuais e disseminam as boas práticas em suas
regiões. Os coordenadores devem ser associados
vinculados a uma determinada regional do
Instituto. Em 2013, além dos quatro Capítulos Minas (fundado em 2009), Paraná (2005), Rio
(2004) e Sul (2002) -, o CA aprovou, no final do
ano, a formação de três novas regionais: Ceará,
Florianópolis e Pernambuco, somando esforços
à difusão regional das boas práticas a partir do
próximo ano (saiba mais sobre as atividades dos
Capítulos em 2013 - Apêndice pág. 67 ).

Núcleos Regionais
Contribuem para organizar iniciativas de
disseminação das boas práticas de Governança
nas regiões onde não existam Capítulos
formalizados. O grupo é formado por associados
regionais e possui agenda de encontros sazonal.
Em 2013, houve atividades nesses moldes em
Brasília e Campinas e também nas regiões
aprovadas para se tornarem novos Capítulos em
2014: Ceará, Florianópolis e Pernambuco.

Comissões
Contribuem para a qualidade e o aprofundamento
das discussões realizadas no Instituto e organizamse em quatro categorias, de acordo com seus
objetivos: Comissões Especiais (de apoio ao CA
e Assembleia), Comissões de Apoio à Gestão,
Comissões Temáticas e Comissões Setoriais.
Em 2013, eram 448 participantes engajados
voluntariamente em uma ou mais comissões das
25 ativas e 48 participantes nos 4 grupos de
trabalhos e de estudos (formados sob demanda do
IBGC - pág. 69 ). Neste ano, houve redução de
5 comissões, todas de Apoio à Gestão, das quais
3 dedicadas às premiações foram transformadas
em Bancas (pág. 44 ).
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Estrutura organizacional
(G4.34/38/39 | G4-LA1)

Conselho de Administração
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Assembleia Geral

Comitê de
Associados
Comitê de
Auditoria e Riscos

Comissão de
Conduta

Conselho de
Administração

Comissão de
Governança e Indicação

Comitê
Editorial
Comitê de
Pessoas

Diretoria
Henri
Vahdat

Matheus Sidney
Rossi
Ito

Superintendente Geral

Comissões

Capítulos Regionais*

Heloisa
Bedicks

Superintendente de
Operações

Superintendente de
Conhecimento
Adriane de
Almeida

Emilio
Martos

Gerência de
Capacitação

Gerência de
Pesquisa

Rodrigo
Trentin

Luiz
Martha

*

Gerência de
Operações
Vera
Marques

Gerência de
Certificação
Marcos
Jacobina

Gerência de
Relacionamento

Gerência Adm.
Financeira

Rafaell
Villar

Alexandre
Tanaami

Capítulos:

Minas: Luciano Bucek (coordenador-geral), Ênio Coradi e Marcus Tofanelli
Paraná: Carlos Peres (coordenador-geral), Carlos Alberto Ercolin, Jaime Richter, Marcio Kaiser e Romildo Gouveia Pinto
Rio: Antônio Gouvêa Vieira (coordenador-geral), Aloísio Macário, Eliane Lustosa e Marcelo de Moura
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Sul: Robert Juenemann (coordenador-geral), Carlos Alberto Rossi, Carlos Humberto Amodeo Neto e Francisco Schmitt
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Gênero
Conselho de
Administração

33%

Superintendentes

Diretores

67%

0%

44% 30-50 anos
56% +50 anos

67%

100%

33%

67% 30-50 anos
33% +50 anos

33% 30-50 anos
67% +50 anos

Comissões12
Comissões
Especiais

Comissões de
Apoio à Gestão

Comissões
Setoriais

Comissões
Temáticas

Grupo de
Trabalho - GT

Conduta

Comunidade de
Conselheiros
Certificados do
IBGC (CCI)

Governança em
Cooperativas

Comunicação
com o Mercado

Cartas
Diretrizes

Governança e
Indicação

Congresso

Governança em
Empresas de
Capital Fechado

Conselhos de
Administração

Educacional

Governança em
Empresas de Controle
Familiar

Estratégia

Internacional

Governança em
Empresas Estatais

Estudos de
Sustentabilidade para
as Empresas (Cese)

Temática

Governança
em Instituições
Financeiras

Finanças e
Contabilidade

Governança
de Investidores
Institucionais

Gerenciamento de
Riscos Corporativos

Governança
em Saúde

Jurídica

Governança no
Terceiro Setor

Mercado de Capitais
Recursos Humanos
Secretaria de
Governança Corporativa

12

Conheça o que cada comissão fez ao longo de 2013 (Apêndice pág. 67

).
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Caminhos da Governança

Avaliação

(G4.40)

(G4.44 | G4-LA11)

De acordo com Estatuto aprovado em 2009,
os nove conselheiros eleitos em Assembleia
Geral Ordinária em março de 2012 terão seus
mandados encerrados em março de 2014.
Os conselheiros são associados e considerados
membros independentes, de acordo com definição
estabelecida na GRI, em que eles não possuem
ganhos financeiros vinculados ao Instituto.
O período de dois anos também contempla a
Diretoria e a função de secretário do Conselho.

O desempenho dos conselheiros e
colaboradores passa por processo de avaliação
anual, cada qual respondendo a questionários
específicos. Neste ano, os superintendentes,
gerentes e coordenadores participaram de
treinamento de avaliação de desempenho, a
fim de aperfeiçoar o processo de retorno para
com suas respectivas equipes.

Considerando os desafios do Instituto e seguindo
o expresso no Código das Melhores Práticas
de Governança Corporativa, o IBGC incentiva
que a composição do Conselho, por ser um
colegiado, contemple diversidade de experiências
e conhecimentos, como:
• Participação em conselhos de administração;
• Gestão de pessoas, de mudanças e
administração de crises;
• Avaliação e monitoramento de riscos;
• Formação jurídica, contábil, financeira e/ou
administrativa;
• Negócios do terceiro setor e do IBGC; e
• Mercados nacional e internacional, entre
outras qualificações.
Os candidatos a conselheiros são entrevistados
pela Comissão de Governança e Indicação, sendo
sugeridos aos associados, previamente ao período
de votação, aqueles que melhor preenchem
os requisitos de qualificação. A recomendação
de diversidade e de complementariedade
é também incentivada na composição dos
Comitês Coordenadores de Capítulos, eleitos em
assembleias gerais locais.
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Anualmente, os membros das comissões fazem
uma autoavaliação dos trabalhos desenvolvidos
e endereçam à Gestão, para então ser
apresentada e apreciada pelo Conselho. Ao
passo que a avaliação dos conselheiros foi feita
pela empresa de consultoria BCG - The Boston
Consulting Group, cujo processo utilizado
contemplou entrevistas e uma avaliação 360º
com consulta aos pares (quadro). No caso
dos superintendentes, eles são avaliados pelo
Conselho e pela Diretoria através de ferramenta
on-line, recebendo retorno em conversa
presencial. Aos diretores e coordenadoresgerais dos Capítulos, no entanto, está prevista
a aplicação de avaliação de desempenho
somente para o próximo ano.

TÍTULO DO CAPÍTULO

Avaliação do Conselho do IBGC
Seguindo as boas práticas e buscando um aperfeiçoamento contínuo, o Conselho de Administração do
IBGC faz, anualmente, a autoavaliação do seu desempenho e a avaliação de cada um de seus membros, que,
neste caso, desde 2012, é realizada por um avaliador externo.
O objetivo da avaliação é rever e analisar a contribuição individual e do grupo para o alcance dos objetivos
estabelecidos, visando influenciar resultados futuros, com a obtenção de mais eficiência para o Instituto, e
municiar a Comissão de Governança e Indicação com importantes informações para o bom funcionamento
da Governança do IBGC.
A avaliação deste ano explorou o funcionamento do Conselho no âmbito das quatro camadas da “pirâmide
de Governança do BCG”:
1. Engajamento do topo: a relação entre conselheiros e a conexão entre os órgãos de Governança;
2. Processo decisório central: orquestração e eficiência do processo decisório do instituto;
3. Mecanismos e processos de Governança: ritos operacionais, fluxos de informação e a coordenação de
Governança;
4. Infraestrutura de informação: transparência, documentação e acompanhamento das informações ao
Conselho.
O método de avaliação consistiu nos seguintes passos:
•

Entrevistas iniciais com alguns administradores selecionados para entendimento da realidade atual do
IBGC – estratégia, contexto e desafios;

•

Entrevistas individuais com cada conselheiro para avaliação colegiada e dos demais conselheiros;

•

Resposta a questionário online pelos conselheiros e gestores sobre a realidade do IBGC vis-à-vis
melhores práticas pelas dimensões explicitadas acima, e captura de comentários e/ou sugestões;

•

Consolidação e formulação de recomendações finais com feedback individual e do colegiado, além da
indicação de necessidades de ajuste e/ou melhoria.

Da avaliação, foram explicitados avanços e melhorias já implementados em 2013 na Governança do
Conselho, destacando:

13

•

Bom uso do calendário temático de reuniões;

•

Elevação das discussões no Conselho, com maior ênfase em questões estratégicas e menos operacionais;

•

Revisão de procedimentos e regimentos internos do Conselho;

•

Implantação formal da gestão de riscos com a definição da matriz de risco;

•

Melhorias no processo de indicação/eleição de futuros conselheiros;

•

Maior clareza de responsabilidades entre CA e Gestão com revisão das atribuições e competência
(Matriz RACI13);

•

Formalização de procedimento para tomada de decisão por meio eletrônico;

•

Introdução de ferramentas eletrônicas para gestão da informação entre conselheiros.

A Matriz RACI é uma ferramenta de gestão utilizada para definir e atribuir responsabilidades dentro de um

determinado processo, projeto, tarefa ou atividade. A Matriz designa 4 responsabilidades. RACI é o acrônimo, em
inglês, para Responsible (responsável), Accountable (aprovador), Consulted (consultado), e Informed (informado).
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Foram também apontadas importantes recomendações de melhoria identificadas este ano para o Conselho
do IBGC, dentre as quais:
1. Reforço do CA com competências específicas faltantes e/ou mudança de perfil (mais empresarial
executivo);
2. Aumento da delegação e autonomia para a Gestão (implementação da Matriz RACI no dia a dia com
maior capacitação da Gestão);
3. Repensar atribuições do CA e existência de alguns comitês (em particular os de Indicação e o Editorial,
incluindo a possibilidade de criação do de Governança);
4. Repensar as reuniões de CA: menor periodicidade, menor duração e menos participantes;
5. Revisão do papel, escopo de atuação e competências da Superintendência-geral do CA;
6. Elaboração de um programa de treinamento/introdução para os conselheiros;
7. Definição e uso de checklist para materiais de apoio a serem submetidos ao CA,
8. Avançar no uso de ferramentas de TI para apoio ao Conselho (solução definitiva),
9. Elaboração de um painel de bordo estratégico do Instituto – para acompanhamento estratégico;
10. Acompanhamento periódico de ações tomadas (decisões passadas) e em curso (ex. primeiros dez
minutos da reunião).
Estas iniciativas estão sendo objeto de estudo e detalhamento para implantação futura.
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.
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Código e políticas
(G4.41/49/50/56/57/58)

A alta administração, colaboradores,
associados ao IBGC, professores e conselheiros
certificados assinam e vinculam-se ao Código
de Conduta do Instituto, cujo conteúdo
contempla os princípios de Governança
Corporativa contidos no Código das Melhores
Práticas do IBGC, além de princípios
específicos, como, por exemplo:
• Precedência dos objetivos coletivos do IBGC
sobre interesses particulares ou profissionais
dos seus integrantes, em todas as atividades
realizadas no âmbito do Instituto.
• Coerência nas manifestações de
representantes do IBGC perante terceiros;
• Caráter voluntário das contribuições
profissionais dos associados ao IBGC.
Cabe à Comissão de Conduta, formada em
2013 por sete 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. As denúncias recebidas pela
Ouvidoria são direcionadas à Comissão,
quando considerado pertinente, e assim
ao Conselho de Administração. Todas as
denúncias recebidas são processadas pela
Comissão em absoluto sigilo.
O Instituto também, por meio da
Superintendência e Diretoria, avalia temas
de seu cotidiano que possam causar algum
impacto nas atividades do IBGC, para então
endereçá-los ao Conselho de Administração,
que, neste ano, reuniu-se13 vezes. Estão entre
as preocupações críticas decisões estratégicas
ou de posicionamento institucional no mercado.

A partir de 2012, começaram a vigorar dois
importantes instrumentos de Governança no IBGC:
• Declaração de conflito de interesses
assinada por conselheiros, diretores e
coordenadores-gerais de Capítulos e
renovada anualmente.
• Regime de alçadas, estabelecendo formalmente
as fronteiras de atuação do Conselho de
Administração e da Gestão.
Esta última se soma as outras políticas
institucionais do IBGC, cujo intuito é dar maior
transparência aos critérios e processos internos,
como as políticas de Porta-vozes, de Gratuidade
e Reembolso aos Dirigentes, Representação do
IBGC Diante de Terceiros, Uso do Cartão de
Crédito e Despesas e Viagens.
Ao longo de 2013, o IBGC desenvolveu a Política
de Conflito de Interesses, na qual estabelece

Ouvidoria
O IBGC disponibiliza este canal para receber
manifestações, contribuições, elogios, críticas e
denúncias, sendo o associado Josino Fonseca o
ouvidor desde 2011. Neste ano, houve registro
do andamento de um processo no âmbito da
Comissão de Conduta.
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definições e parâmetros de atuação. Dentre os
tópicos, a nova política centra-se no uso dos
recursos financeiros e em situações não financeiras,
como, por exemplo, não auferir vantagens com
indicação de professores, palestrantes e temas em
eventos do IBGC nem quando em contato com
empresas e instituições em nome do Instituto. A
alta administração, colaboradores, associados e
conselheiros certificados IBGC estarão submetidos
à política a partir de 2014. A partir do próximo ano
também entra em vigor nova versão do Código
de Conduta, atualizada ao longo de 2013 pela
Comissão de Conduta.

operacional e financeira), riscos, premissas,
probabilidade de ocorrências, impacto potencial
e plano de ação, e estabeleceu seus respectivos
responsáveis. A operacionalização, identificação e
gestão dos impactos estão sob a égide da Gestão,
enquanto cabe ao Conselho seu monitoramento,
cujo assunto é avaliado semestralmente pelo
Comitê de Auditoria e Riscos.

Processos

No plano interno, a partir de pesquisa de percepção
com partes interessadas, mapeamento de
riscos e de mercado, análise da Matriz SWOT,
em que se avaliao ambiente interno (forças e
fraquezas) e externo (ameaças e oportunidades)
e benchmarking com organizações correlatas
internacionais, o IBGC, representado pela sua alta
administração e gestores e auxiliado por consultoria
pro bono (MZ Group), obteve subsídios para seu
planejamento estratégico (PE).

Outra melhoria está no desenvolvimento da
Matriz RACI – ferramenta de gestão utilizada para
definir e atribuir responsabilidades dentro de um
determinado processo, projeto ou atividade, que, no
caso do Instituto, estabeleceu e formalizou plano de
atuação de seus órgãos de administração.
Em 2013, o Conselho de Administração promoveu
ações de fortalecimento da Gestão, sendo
construído um mapeamento das competências
dos superintendentes e gerentes, um programa
de desenvolvimento desses profissionais e o início
da revisão dos processos internos (leia mais na
pág. 39 ). Dentre as mudanças, destaca-se a
revisão de papéis e competências do Conselho e
da Gestão, ampliando as responsabilidades desta
última para assuntos relacionados à advocacy e
agenda de interagentes, à análise e deliberações
de sugestões encaminhadas por associados,
capítulos e comissões; e à captação de recursos e
patrocínios, entre outras novas atribuições.

Gerenciamento de riscos
(G4.2/37/45/46/47)

Em 2013, o IBGC finalizou o aperfeiçoamento
de sua matriz de riscos, auxiliado pela PwC (pro
bono), com a definição das categorias (estratégica,
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Dentre os principais tipos de riscos mapeados
que podem afetar o Instituto estão: Reputação e
imagem; Recursos humanos; Produtos e serviços;
Assuntos legais; Fraude e Crise macroeconômica.

A fundamentar os próximos passos, foram
destacados o capital humano e a reputação e
imagem como atributos da força do Instituto. Do
lado oposto, foram ressentidas a atuação mais
engajada do IBGC na realidade corporativa
nacional, com necessidade de posicionamento
mais objetivos e pontuais e divulgação de suas
ações, além de serem apontadas como fraquezas
questões ligadas à tecnologia e à velocidade nas
execuções e processos.

Partes interessadas
A pesquisa de percepção consultou 135 pessoas,
entre associados, não associados, reguladores,
acadêmicos, jornalistas e representantes de
entidades do terceiro setor e do setor público,
com retorno de 22%.

DIMENSÃO DE GOVERNANÇA

As percepções relacionadas ao ambiente
externo mostraram-se mais diversificadas. Foram
avaliadas como ameaças desde a dispersão
de esforços e limite na infraestrutura até as
instabilidades institucional, política e regulatória.
As oportunidades, por sua vez, transitaram entre
o interesse crescente por temas de Governança
e aumento da presença do IBGC nacionalmente
e em assuntos ligados às pequenas e médias
empresas. O momento político, referenciado
nas manifestações populares de 2013, foi
também considerado uma oportunidade,
por entender que há espaço para iniciativas
voltadas a ampliar a transparência nas relações
comerciais e governamentais.
Em análise do Centro de Conhecimento para
o PE, as manifestações poderiam desencadear
impactos econômicos e sociais, dentre eles
uma piora nas contas públicas, com pressões
sobre reajuste de preços e prestação de
serviços mais eficientes, e uma redução na
atração de capitais estrangeiros, com receio
de instabilidade política. Por sua vez, a pressão
pela redução da corrupção levaria a um
ambiente favorável ao cumprimento de regras
e leis em rumo à formalização que, sob o
ponto de vista do ambiente de negócios, pode
voltar a atenção de empresas e governos para
a temática da Governança Corporativa.
Em seu PE, o IBGC considerou o cenário
apresentado e estudado para ajustar seu
caminho e velocidade dos trabalhos. Uma das
ações está em aprimorar a gestão da segurança
da informação, promovendo melhorias mais
céleres no ambiente de TI do IBGC, além de dar
continuidade à revisão de seus processos internos.
As ações em advocacy, expansão geográfica
e atendimento a públicos de diferentes setores
mantiveram-se em um nível de prioridade na
atenção do Instituto.

14

Relacionamento e
comunicação
(G4.8 | G4-PR4/5)

Em sua missão de disseminar, o IBGC conta
com o apoio de seus associados, potenciais
engajadores e pulverizadores dos conceitos e
princípios da boa Governança. E é com o intuito
de mantê-los atualizados e cientes de suas ações
que são produzidas publicações periódicas –
impresso trimestral e newsletter semanal – e dado
acesso prioritário aos materiais do Instituto.
A disseminação das boas práticas ocorre
também de forma ampla por outros canais,
como website – que em 2013 passou por
reestruturação para ser lançado no ano
seguinte -, TV IBGC14, comunicados, webinars,
publicações e entrevistas à imprensa.
Em 2013, foram 1.284 inserções na mídia
e 205 entrevistas concedidas sobre os temas
da Governança. Mesmo em um contexto de
demissões de jornalistas nas redações brasileiras,
o que reduziu um dos públicos prioritários do
Instituto, os resultados superaram o ano anterior,
quando registrou 1.196 publicações citando
o IBGC e 174 entrevistas concedidas. O ano
de 2014 será marcado pela Copa do Mundo
e eleições, o que exigirá maior empenho do
Instituto em fazer da Governança algo presente
no cotidiano de seus stakeholders.
O quadro de associados é um aliado nessa
busca. Em 2013, o IBGC contou com 1.314
associados pessoas físicas, 192 pessoas jurídicas
e 15 associados mantenedores. Enquanto os dois
primeiros públicos voltaram a crescer, entre entradas
e saídas, 8,4% e 13,6%, respectivamente, em 2013,
o último sofreu redução em 34,7%. A partir de
2012, o Instituto deu início a um recadastramento de
sua base de pessoa física e jurídica, o que resultou
em redução do número de associados naquele
ano e no anterior (com cálculo retroativo). Já para
os associados mantenedores, a redução refletiu as

O Instituto disponibiliza suas palestras e congressos na TV IBGC, visando ampliar e democratizar o acesso ao
conhecimento gerado nesses eventos.
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mudanças debatidas no Conselho sobre o perfil e
exigências para a modalidade. A fim de conhecer os
anseios e percepções de seus associados, o Instituto
realizou nova pesquisa de satisfação.

de marketing dos cursos e o efetivamente ministrado
em aula. Neste ano, foi registrado um caso de
não conformidade com a política comercial e de
produtos do IBGC. Uma das edições dos cursos
alcançou nível de satisfação de 62%, quando a
média do Instituto é de 97%. Excepcionalmente, foi
proposta a reposição do módulo aos alunos em
nova data, a fim de alinhar expectativas e prática.

A somar essa iniciativa, ao longo do ano, o
IBGC promoveu avaliação com ferramenta
via internet de cada uma de suas atividades,
para assim conhecer o nível de satisfação dos
participantes e assegurar a qualidade das ações
e do conteúdo disponibilizado, convergindo o
processo inicial de criação e desenvolvimento
com o final, o praticado. Um exemplo desta
iniciativa é o cuidado exercido para que não haja
divergência entre o conteúdo disposto no material

Pesquisa de Satisfação
Público-alvo: Associados.
Amostragem: Retorno de 25,9% dos 1.475
associados consultados.
Formato e tempestividade: Envios on-line de 14
de novembro a 10 de dezembro de 2013.
Pós-avaliação: O material é compilado
e avaliado pela área de Relacionamento e
apresentado ao Conselho de Administração.
Balanço: O nível de satisfação dos associados
aumentou de 79,6% para 81%, porém abaixo da
meta de 84%.
Os cursos abertos, Congresso, palestras,
publicações e Boletim Informativo estão entre
as iniciativas que os associados mais conhecem
e utilizam, enquanto no lado oposto, estão os
prêmios, fóruns acadêmicos, TV IBGC e Banco
de Conselheiros. Para os associados, os tópicos
mais relevantes do IBGC são produção de
conhecimento em Governança e Disseminação
das melhores práticas, com nível de satisfação de
73,4% e 72%, respectivamente.

Avaliação on-line das atividades
Público-alvo: Participantes dos cursos e eventos.
Amostragem: Retorno de 64,4% dos 2.943
alunos dos cursos e 58% dos 4.570 participantes
dos eventos.
Formato e tempestividade: Ao final de cada
evento ou módulo do curso, seus participantes
recebem link para avaliação dos instrutores/
palestrantes, conteúdo e infraestrutura.
Pós-avaliação: O material é compilado e
avaliado pelo Centro de Conhecimento do
Instituto, apresentado ao Conselho e eventuais
sugestões são incorporadas às edições seguintes.
Balanço: Ver BSC – pág. 21 .
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TÍTULO DO CAPÍTULO

DIMENSÃO SOCIOAMBIENTAL
Uma das principais ações do Instituto está
em contribuir e influenciar os agentes da
sociedade em aderir e melhorar suas práticas
de Governança. Em linha com o princípio
básico de responsabilidade corporativa do
Código do IBGC, o Instituto incorporara
considerações sociais e ambientais nas suas
atividades, abordando o tema em programas
de treinamento, eventos, desenvolvimento de
conteúdo, participação em iniciativas nacionais e
internacionais correlatas.
O empenho inclui temas da Sustentabilidade, em
especial adereçados por meio de publicações
direcionadas à alta administração, podendo assim
viabilizar mudanças no cotidiano das organizações.
Em 2013, por intermédio de sua Comissão
de Estudos de Sustentabilidade para Empresas
(Cese), o Instituto lançou novo documento da
série Experiências em Governança, nomeado
Sustentabilidade nos Conselhos de Administração:
Práticas de algumas empresas listadas brasileiras.
A iniciativa apresenta um panorama do estágio
atual da inclusão da sustentabilidade na pauta
dos conselhos e como seus integrantes vêm
lidando com o tema.

(G4-EN17 | G4-EC8 )

viabilizar a iniciativa, cujo início está previsto
para o próximo ano. O engajamento do IBGC
aos esforços do Banco Mundial em disseminar o
assunto deu-se ainda por meio de 11 entrevistas
concedidas à imprensa, sendo desta vez também
um personagem nas matérias e difusor da causa.
Somada à questão de mobilidade, o Instituto
está atento ao uso consciente de recursos,
descarte de resíduos e emissões. Em 2013, o
IBGC passou a disponibilizar seus folders de
cursos e aproximadamente 50% do seu material

Teletrabalho
No segundo semestre, o IBGC promoveu
workshop para os seus colaboradores,
divididos em dois grupos, sobre o projeto do
teletrabalho. A iniciativa buscou alinhamento
conceitual, apresentar experiências de
outras organizações, tirar dúvidas e, ao
final, informar sobre as próximas etapas do
projeto. Os encontros foram conduzidos por
consultoria especializada em teletrabalho,
a auxiliar também na implantação. Para
a iniciativa, o Instituto elaborou a Política
de Teletrabalho, os critérios e o perfil
para elegibilidade, a fim de orientar
colaboradores e gestores e tornar o processo
transparente e estruturado.

Outra iniciativa importante, no plano interno
e de exemplaridade, foi a adesão do IBGC ao
Programa de Mobilidade do Banco Mundial,
cujo projeto piloto tem como objetivo melhorar
a mobilidade nas grandes metrópoles. Pensando
em seu público interno, o Instituto adotou o
pagamento do valor do transporte sem o desconto
de 6% na folha para os colaboradores que optem
pelo transporte público, incluindo ônibus fretado,
além de promover oficina com a equipe para o
teletrabalho e estruturar um processo para
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didático e pesquisas apenas na versão on-line,
bem como estabeleceu parceria com o Instituto
Reciclar para reutilização dos crachás utilizados
nos 159 cursos e eventos.
O ano foi marcado ainda por aumento na
realização de eventos totalmente on-line, evitando
assim possíveis deslocamentos de 13% dos
participantes dos eventos. Um ponto de atenção
quanto a potenciais externalidades do IBGC
na prática de sua missão está nas emissões de
Gases de Efeito Estufa provenientes de viagens
áreas realizadas por seus instrutores, palestrantes
e colaboradores. Para o próximo ano, o Instituto
prevê iniciar um processo para acompanhar este
aspecto e, desta forma, avaliar sua relevância
dentro da estrutura e missão do IBGC e, se
considerado material, elaborar um inventário.

Gestão de pessoas
(G4.9/10 | G4-LA1/12/LA13)

Responsáveis pelo cotidiano da organização
em realizar a missão e propósito do IBGC, os
colaboradores simbolizam importante capital
humano e intelectual, somada à atuação dos
associados e voluntários. No final de 2013, o

Instituto contava com 41 colaboradores, dos quais
apenas 4 trabalhavam fora da Capital paulista,
sede da organização, os quais são assistentes nos
capítulos localizados em Minas Gerais, Paraná, Rio
de Janeiro e Rio Grande do Sul. Todos os contratos
são em regime CLT e a maioria com jornada de
40 horas semanais - com exceção de uma, que
é de 20 horas. O Instituto conta ainda com três
profissionais terceirizados para prestação de serviços
de copa, limpeza e TI, sendo que para este último a
prestação ocorre duas vezes por semana.
Ao longo do ano, em São Paulo, ocorreram
oito contratações e quatro demissões, o que
representou uma rotatividade de 10,8%, nível
inferior ao ano passado (30%), quando o
Instituto passava por processo de reestruturação
interna, iniciado em 2011 (3,4%). Os novos
colaboradores ocuparam funções nas áreas do
Centro de Conhecimento e Financeiro, além de
uma contratação para atuar como assistente
corporativa, cujo objetivo consiste em assessorar
a Presidência do Conselho e as Superintendências
e auxiliar o secretário de Governança nas ações
com o Conselho de Administração.

Acredito que a produtividade da economia está vinculada a duas variáveis
principais: a macroeconômica, sobre a qual não temos controle, e a produtividade
empresarial, que, como empresários, podemos influenciar e controlar. Ao
incentivar a busca da excelência da Governança Corporativa e das boas práticas
de gestão nas empresas, o IBGC contribui muito para ampliar e desenvolver essa
produtividade e, por isso, exerce um papel fundamental para a economia brasileira,
gerando valor e contribuindo para a longevidade dessas organizações.

Nelson Sirotsky
(PCA, Grupo RBS)
Frase para este Relatório Anual
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• Colaboradores
2013

• Terceirizados
2013

TOTAL

8

41

33

TOTAL

3

• Rotatividade
Contratações

30

6

30

2

anos
2013
Demissões

anos

30-50

1

30-50

2

anos

anos

1

50

anos

• Perfil
Superintendências (%)

Gerências (%)
29

33
67

30-50

anos

$

*

5

**
%

50

anos

67
33

71

%

30

anos
82

$

*

24

30-50

anos

anos

$

*

26

%

50

anos

58
42

%
%

Assistente e Auxiliares (%)

Coordenadores e Pesquisadores (%)
18

30-50

%

18
82

30

%
%

***
100

%

anos
30-50

anos

50

anos

65
20
15

%
%
%

* Motivo: a diferença salarial entre homens e mulheres está relacionada ao maior tempo do profissional na
organização.
** Para este item, a fim de evitar distorção, foi excluída a remuneração da Superintenência-geral, mais alto cargo
dentro da estrutura de gestão remunerada do IBGC.
*** A categoria é formada exclusivamente por mulheres.
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Incentivos e remuneração
(G4.11/51/52/53/54/55 | G4-LA2 | G4-EC5)

Desde 2009, o Instituto adota um sistema de
metas e incentivos para pagar parcela variável da
remuneração, com indicadores globais, de gerência
e individual adaptados à realidade de cada setor.
O sistema não contempla o Conselho, nem seus
órgãos de apoio, Diretoria e Coordenação de
Capítulos, por exercerem função pro bono.

convênio odontológico. Por sua vez, à funcionária
de meio período são garantidos seguro saúde,
seguro de vida, ticket refeição ou alimentação e
convênio odontológico. Anualmente, o Instituto
apresenta, para apreciação dos associados, em
assembleia, seu orçamento, o qual contempla
gastos com pessoal, previamente aprovado em
reunião do Conselho de Administração.
Treinamento

Neste ano, a empresa de consultoria Towers
Watson deu início ao desenvolvimento para
o IBGC, de forma pro bono, de pesquisa
salarial de mercado. Foram consultadas não só
empresas mas entidades congêneres a fim de
definir um padrão de remuneração adequado
às competências e funções exercidas pelos seus
colaboradores, a ser praticado nos próximos anos.
A remuneração-base adotada pelo IBGC, em 2013,
está acima em 52% do piso estabelecido pela
categoria aplicável ao Instituto, de R$ 952 mensais15.
Já a remuneração anual total do profissional mais
bem pago da organização e a média de salários
anual total de todos os empregados, excluindo
o mais bem pago, foi de duas vezes mais. Ao
considerar-se o aumento percentual nesse mesmo
modelo, todos os colaboradores obtiveram
semelhante aumento de 8%.
Em complemento, o Instituto oferece aos seus
funcionários de tempo integral plano de saúde,
ticket refeição ou alimentação, seguro de vida,
vale transporte (sem desconto em folha) e

(G4.43 | G4-LA9)

No intuito de promover o desenvolvimento de seus
colaboradores, o IBGC oferece apoio financeiro
para capacitação ou formação. Anualmente, é
elaborado um programa de capacitação alinhado
à função de cada profissional.
Os valores obtidos em 2013 referem-se a
treinamentos em Governança Corporativa, podendo
ser cursos oferecidos pelo IBGC, ou palestras
nacionais e internacionais, bem como licença
para estudos e pagamento parcial ou integral de
capacitação, a exemplo de mestrado e graduação.
Em 2013, o Instituto registrou redução de 62%
nas horas dedicadas à capacitação, isso devido
à conclusão da graduação ou pós-graduação de
alguns de seus colaboradores no ano anterior.
Em especial à alta administração, que exerce
função pro bono, a capacitação é estabelecida
por meio da Política de Gratuidade e Reembolso
aos Dirigentes, sendo concedido o benefício de
treinamento de algum dos cursos do IBGC com
carga horário de 16 horas e participação gratuita
no Congresso e em eventos mensais.

• Média de horas de treinamento por ano, por empregado, discriminada por categoria funcional
Categoria Funcional

15

Quantidade de Colaboradores

Carga Horária – Estudos

2011

2012

2013

2011

2012

2013

Superintendência

3

3

3

150

402

333

Gerência

4

5

7

614

110

302

Administrativo

15

16

16

4.356

9.232

1.546

Centro de Conhecimento
e Comunicação

8

10

15

424

749

1.804

O IBGC é filiado ao Sindicato dos Empregados de Agentes Autônomos do Comércio e em Empresas de

Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas e de Empresas de Serviços Contábeis do Estado de São Paulo,
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seguindo a convenção estabelecida por ele.

DIMENSÃO SOCIOAMBIENTAL

• Média de horas de treinamento por ano, por gênero

Mapeamento de competências
e sucessão

Total

812
Média Individual

101,5

Total

3173

Média Individual

96,15

Mapeamento de Competências
Diretoria Administrativa, Comitê de Pessoas
e Superintendências trabalharam em
conjunto na estruturação das competências
do IBGC, cujo resultado segmentou-as em:
• Gestão de conhecimento
• Construção de relações

O Instituto possui planos expressos ou estruturados
de sucessão aprovados pelo Conselho de
Administração para os três superintendentes, cujas
revisões ocorrem semestralmente pelo CA. O
assunto Planejamento de Sucessão dos principais
gestores é debatido em reunião do Conselho de
Administração, contemplando talentos internos
e externos ao IBGC. A estruturação, neste ano,
contou com o apoio pro bono de uma consultoria
especializada (Towers Watson) que realizou o
mapeamento das competências e estabeleceu
as conexões entre o profissional e sua respectiva
função. Nesse processo, coube ao Conselho o
monitoramento das ações, auxiliado pelo trabalho
do Comitê de Pessoas e do diretor-administrativo.

• Articulação e gestão de conflitos
• Foco no crescimento sustentável
• Visão estratégica

Abrangência e advocacy

• Análise e tomada de decisão

(G4.15/16 | G4-EC8)

• Liderança e gestão de pessoas

Os conceitos disseminados pelo IBGC da boa
Governança são ampliados pela conexão com
institutos e organizações locais e internacionais,
realizada por meio de parcerias ou da participação
do Instituto nos eventos promovidos por instituições
envolvidas com a causa. A representação do IBGC
na agenda global e nacional é viabilizada pela
iniciativa e envolvimento ativo dos associados, que
devotam tempo e recursos próprios para a ação,
da alta administração e dos colaboradores.

• Accountability
A partir desse mapa, foi realizada a
avaliação dos superintendentes e gerentes,
sendo utilizado como instrumento
questionário para traçar perfil e entrevistas
com consultora e consultoria especializadas.
O resultado passou por aprovação do
Conselho de Administração.

Cada empresa tem um processo único e próprio e não existem regras definitivas. As pessoas
tendo oportunidade de observar e ouvir outras experiências, elas mesclam conhecimento
nas suas decisões e enriquecem os processos das suas próprias empresas.

Amarílio Macedo
(PCA, J.Macedo SA)
Frase dita durante o 14º Congresso IBGC
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Atuação do IBGC em organizações nacionais e internacionais16
Representante

no IBGC

Assento

Organização

Adriane de Almeida

Superintendente de
Conhecimento

Membro

Comitê Consultivo de Educação da
Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

Alberto Emmanuel
Whitaker

Conselheiro

Membro

Comitê de Orientação para Divulgação
de Informações ao Mercado (Codim)

André Covre

Coordenador de
Mercado de Capitais

Membro

Maria Helena Santana

Associado

Membro

Comitê Técnico de Ofertas Menores da
Comissão de Valores Mobiliários (CVM)
Conselho de stakeholders da Global
Reporting Initiative (GRI)

Carlos Eduardo
Lessa Brandão

Conselho do Código de Autorregulação
da Abrasca
Conselheiro

Membro

Global Initiative for Sustainability
Ratings (GISR) - Technical Review
Committee
Conselho do Índice de Sustentabilidade
Empresarial (ISE) da BM&FBovespa

Emilio Carazzai

Coordenador da
Comissão de Finanças

Membro

Conselho de Regulação e Melhores
Práticas da Atividade de Gestor de
Patrimônio Financeiro da Anbima

Gilberto Mifano

Coordenador da Comissão
Governança e Indicação

Membro

Câmara Consultiva de Listagem da
BM&FBovespa
Comitê Executivo do Global Network of
Director Institutes (GNDI)

Heloisa Bedicks

Superintendente-geral

Comitê Executivo do Instituto de
Governança Corporativa da América
Latina (IGCLA)
Membro

Conselho de Autorregulação de
Programa de Certificação Continuada
da Anbima
ACAF - Membros do Conselho de
Administração de Supervisão
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Lélio Lauretti

Associado

Membro

Paulo Conte
Vasconcellos

Coordenador da
Comissão de Conselho
de Administração

Membro

Conselho de Regulação e Melhores
Práticas para o Mercado FIP e FIEE da
Anbima

Sandra Guerra

Presidente do CA

Membro

Council do International Integrated
Reporting Council (IIRC)

16

Alguns exemplos de atuação.

17

International Corporate Governance Network

Comitê de Orientação para Divulgação
de Informações ao Mercado (Codim)
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Relacionamento ou organizações parceiras ao IBGC nas iniciativas de 2013
Agência Nacional de Saúde (ANS)
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)
CVM
Ministério Público Federal
Ministério da Previdência Social (Previc)
Tribunal de Contas da União (TCU)

Parte dessa ação destaca-se o envolvimento do
IBGC com entidades do mercado a fim de criar
uma agenda positiva para o mercado de
capitais brasileiro.
O Instituto participou ainda de eventos de
benchmarking e de debate de conteúdo,
com presença na mesa-redonda latinoamericana, na reunião do IGCLA, do grupo de
trabalho da Organização para a Cooperação
e Desenvolvimento Econômico (OCDE) sobre
transações com partes relacionadas e de eventos
no GNDI e ICGN17, além de hospedar, desde
2011, a ponto focal da GRI no Brasil.
Posicionamentos

É também por meio de publicações, promoção de
eventos e participação em audiências públicas que
o IBGC desenvolve suas ações de advocacy.

Agenda Positiva
Nomeado Grupo de Trabalho (GT) Interagentes
e composto por representantes da Abrapp18,
Abrasca19, ABVCAP20, Amec21, Anbima22,
Apimec23, BM&FBovespa, BRAiN, IBGC,
Ibmec24 e Ibri25, e como observadores CVM e
BNDES, seus integrantes estabeleceram como
primeiras prioridades:
• Promover a integração público-privada;
• Conscientizar sobre a responsabilidade dos
administradores; e
• Analisar e entender a efetividade da
regulação e autorregulação.
Motivado em apresentar a proposta do GT, o
Instituto realizou visita de dois dias em Brasília a
órgãos e membros do Poder Público:
• Câmara dos Deputados
• Ministério da Fazenda

Em 2013, o Instituto lançou sua primeira Carta de
Opinião, na qual se posiciona desfavoravelmente
a eventuais exigências legais de cotas para
mulheres em conselhos de administração no atual
contexto brasileiro, independentemente se voltadas
às empresas de controle estatal ou privado.

• Ministério da Previdência e Assistência Social
• Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão
• Superior Tribunal de Justiça
• Senado Federal - Comissão de Assuntos
Econômicos
• Ministério do Desenvolvimento, Indústria e

A Carta de Opinião reforçando o compromisso
do IBGC com a importância da diversidade
nos conselhos de administração, incluindo

Comércio Exterior

18

Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar

19

Associação Brasileira das Companhias Abertas

20

Associação Brasileira de Private Equity& Venture Capital

21

Associação de Investidores no Mercado de Capitais
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Benchmarking
Em maio, o IBGC recepcionou o presidente do Conselho da Câmara de
Comércio da capital da Etiópia, Ayalew Zegeye. O conselheiro integra grupo
de líderes etíopes envolvidos no lançamento de um instituto de Governança no
país. Como parte do processo de benchmarking, Zegeye e o secretário-geral da
Câmara, Getachew Regasssa, visitaram, juntos, a África do Sul e se dividiram
para conhecer os institutos do Quênia e do Brasil. Segundo Zegeye, a visita ao
País foi principalmente, em virtude do enfoque dado pelo IBGC de englobar
outros temas, além da agenda dos administradores. (Mais informações sobre a
visita e panorama da economia etíope, acesse

).

a de gênero, busca divulgar e embasar a
opinião do Instituto, alertando ao mercado
sobre a efetividade questionável e os possíveis
efeitos negativos das cotas para mulheres,
bem como apresenta sugestões para fomentar
a participação feminina nos conselhos e as
iniciativas do IBGC que podem contribuir com
este objetivo. Ao abordar questões emergentes
de Governança, esta modalidade de documento
busca evidenciar uma reflexão na velocidade
exigida pela dinâmica do mercado.
No contexto de políticas públicas e de
promoção de benefícios à sociedade, o IBGC
atuou por meio de contribuições nas audiências
públicas da Comissão de Valores Mobiliários
(CVM), num total de quatro:
• Audiência pública SDM nº 03/13 - alterou
a Instrução CVM no 480/09, as principais
modificações dizem respeito às informações
que devem ser apresentadas no Formulário
de Referência e à inclusão de dois novos
anexos à Instrução referentes à prestação
de informações sobre aumento de capital e
transações entre partes relacionadas.
• Audiência pública SDM nº 04/13 - a proposta
substituiu a maior parte dos comandos da
Instrução CVM nº 319/99, que dispõe sobre
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operações de incorporação, fusão e cisão
envolvendo companhia aberta.
• Audiência pública SDM nº 08/13 - alterou
as Instruções CVM nº 358/02 e CVM nº
480/09, cujo principal objetivo foi oferecer
às companhias abertas a opção de divulgar
comunicados de fatos relevantes em portais
de notícias presentes na internet ou jornais de
grande circulação.
• Audiência pública SDM nº 11/2013 - alterou
as Instruções CVM nº 10/80, 358/02 e
390/03, almejando regular as negociações,
por companhia aberta, de ações de sua
própria emissão e de quaisquer derivativos
nela referenciados, criando uma nova IN
10 (“Nova 10”) e procurando disciplinar,
de forma mais clara, a divulgação de
informações quando um investidor adquirir
participação relevante em companhia aberta.
As manifestações foram desenvolvidas pelo
Centro de Conhecimento, em parceria com as
Comissões Temáticas, sendo consolidadas e
aprovadas pelo Conselho de Administração,
com apoio eventual do Comitê Editorial.
Neste ano, as comissões envolvidas foram:
Comunicação de Mercado, Finanças e
Contabilidade, Jurídica, Mercado de Capitais e

22

Associação Brasileira de Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais

23

Associação dos Analistas e Profissionais deInvestimento do Mercado de Capitais

24

Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais

25

Instituto Brasileiro de Relações com Investidores
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Secretaria de Governança. O Instituto participou
ainda da audiência pública do relato integrado
e de debate sobre cooperativas de créditos.
Capacitação e incentivos

A capacitaçãodos agentes do mercado, por
sua vez, viabilizada com a promoção de
eventos, cursos e Programa de Certificação
de Conselheiros, impactou cerca de 8 mil
profissionais em 201326. Somente no universo
das empresas abertas, os conselheiros
certificados de administração e fiscais
representavam 6,6% dos 4.216 assentos
disponíveis em 201227 para conselheiros de
administração e fiscais. Ao passo que, dos 664
cadastrados no Banco de Conselheiros do IBGC,
em 2012, 152 ocupavam vagas em conselhos,
o que representava uma inserção de 22,8% dos
conselheiros certificados no mercado.
A viagem de estudos, nomeada Jornada
Técnica, também figura como uma importante
iniciativa para capacitar profissionais nos temas

da Governança e particularidades oferecidas
por cada país. Neste ano, seus participantes
foram à Austrália e compartilharam
conhecimento e melhorias em evento especial
com as principais lições aprendidas.
O compartilhar é igualmente uma forma de
estimular o engajamento de agentes na missão de
divulgar as boas práticas. E é com o propósito de
promover o debate nos ambientes acadêmicos e
jornalísticos que o IBGC realizou nova edição do
Prêmio IBGC Itaú - Academia e Imprensa,
somando 124 trabalhos inscritos.
O IBGC entende como primordial capacitar e
estimular profissionais, para que sejam também
multiplicadores das boas práticas em seus
universos de atuação, bem como estar envolvido
no intercâmbio de experiências com outras
organizações possibilita ao IBGC contribuir com
atualizações constantes no melhor desempenho
das organizações no Brasil.

O IBGC tem sido o grande promotor das boas práticas de Governação Corporativa
nas empresas brasileiras, tanto de capital aberto quanto de controle fechado e/ou
familiar. A legislação e regulamentações podem fixar padrões e exigências, mas o IBGC
conseguiu criar o comprometimento espontâneo das empresas (e seus acionistas) em fazer
avançar esta agenda tão positiva, em compartilhar experiências e aprender coletivamente.
Fóruns de presidentes de conselho, manuais de boas práticas, formação de conselheiros
de administração e outros especialistas, congressos e seminários, cursos específicos,
são algumas das iniciativas que a empresa e o profissional valorizam, e que os fazem
avançar em temas tão relevantes como Reporting, Transparência, Compliance, Ética, e
Sustentabilidade. E é este conjunto de atributos que aumentam a competitividade de nossas
empresas, que as tornam atraentes para o mercado de capitais a custos competitivos, e que
moldam a sociedade que todos desejamos: economicamente desenvolvida, socialmente
justa e inclusiva, e que respeite os limites do nosso planeta. Esta brilhante atuação do
IBGC tem feito o Brasil mais moderno e competitivo.

José Luciano Duarte Penido
(PCA, Fibria)
Frase para este Relatório Anual

26

Somou-se o total de Conselheiros Certificados em 2013 (734) aos participantes de eventos e cursos.

27

As informações de 2013 estarão disponíveis somente a partir de maio de 2014 quando os formulários de
referência serão divulgados pelas empresas.
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As

empresas brasileiras têm de buscar não apenas uma chancela, mas principalmente

exercer a

Governança

no dia a dia.

Acredito

que ainda temos um caminho a

percorrer para que as empresas efetivamente transformem seu cotidiano dentro
dessa visão de

Governança Corporativa.

Marco Geovanne Tobias da Silva
(Diretor de participações, Previ)
Frase dita durante o 14º Congresso IBGC

Prêmio IBGC Itaú - Academia e Imprensa
Anunciados durante a 14ª edição do Congresso, os vencedores
do prêmio tiveram seus trabalhos destacados entre os 51 e 73
trabalhos inscritos, respectivamente, nas categorias Academia e
Imprensa, neste ano.
Os vencedores desta edição da categoria Imprensa foram:
1. Yuki Yokoi, para a Capital Aberto, com a matéria “Roubo a
céu aberto”.
2. Graziella Valenti, para Valor Econômico, com “Anatomia de
um desastre”.
3. Felipe Datt, para o Valor Econômico, com “O cerco se fecha
contra a corrupção”.
Já na categoria Academia, os vencedores foram:
1. Pedro Bramont (Universidade Católica de Brasília) e João
Souza Neto (Universidade Católica de Brasília), com o
trabalho “Maturidade em Governança Corporativa: diretrizes
para um modelo preliminar”.
2. Renata Fontes (Universidade de Brasília – UnB), Valmir Emil Hoffmann (UnB) e Rosilene Marcon (Universidade do Vale do Itajaí –
Univali), com “Falta monitoramento, sobra assimetria informacional”.
3. Alexandre Di Miceli da Silveira (FEA/USP), Lucas Ayres B. de C. Barros (FEA/USP), Ricardo Pereira Câmara Leal (Coppead/UFRJ) e
Patricia Maria Bortolon (UFES), com “Facing the regulators: non-compliance with mandatory compensation disclosure in Brazil”.
Os primeiros colocados em ambas as 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
inscrição gratuita para curso promovido pelo Instituto.
Compuseram a banca avaliadora em 2013:
Imprensa: Heródoto Barbeiro (Record News), Luiz Fernando Brandão (Aberje), Paulo Carvalhinha (coordenador da Banca – Comissão
IBGC de GC para Empresas de Capital Fechado) e Richard Doern (Comissão IBGC Educacional).
Academia: Cláudio Pinheiro Machado (coordenador - FEA/USP), Michael Zeitlin(profissional de mercado), Neusa Maria Bastos F.
Santos (PUC/SP) e Roberto Lamb (UFRGS).
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TÍTULO DO CAPÍTULO

DIMENSÃO ECONÔMICA
As demonstrações financeiras do exercício findo
em 31/12/2013 do IBGC apresentam as seguintes
variações com relação ao exercício anterior:
•
•
•
•

Aumento de 66,3% no Ativo Total
Aumento de 47,4% nas Disponibilidades
Aumento de 19,7% das Receitas Brutas
Aumento de 168% no Resultado do Exercício

(G4.9/17 | G4-EC1 | G3-ONG8/ONG7)

uma edição a mais do Curso de Conselheiros
de Administração. Ano também positivo para
a realização de cursos in company, em que
empresas e cooperativas buscaram o IBGC para a
realização de treinamento interno de suas equipes
nos assuntos relativos à Governança Corporativa.

O ano de 2013 foi de crescimento, e esse
bom desempenho pode ser acompanhado nos
indicadores das operações do Instituto. Buscando
atender a demanda crescente sobre o assunto
da Governança, a grade de cursos e eventos foi
ampliada, principalmente com a realização de

O ano foi marcado ainda pelo esforço
da equipe em trabalhar buscando sempre
eficiência em suas operações, nas negociações
com fornecedores chaves e no bom senso na
utilização de recursos, uma somatória que
colaborou para o desempenho em 2013.
O reflexo de todas essas ações pode ser
verificado nos indicadores de resultado.

Ativo total

DISPONIBILIDADES
5.772.721

3.311.895

2011

3.384.122
2.689.829

3.471.526

2012

2013

RECEITAS BRUTAS

2011

2.296.271

2012

2013

RESULTADO DO EXERCÍCIO
578.380

10.431.253

2011

13.375.054

2012

16.015.707

2013

210.747

215.792

2011

2012

2013
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Fontes de receita
48%
48%

48%
48%
48%
48%

4%

4% com cursos
Receitas
2%
2%

18%
18%

Trabalhos voluntários

15%
15%

Receitas com anuidades

10%
10%

1% com congressos
Receitas

18%
18%
18%
18%

1%
1%

15%
15%
15%
15%

1%
1%

10%
10%
10%
10%

1%

FONTES DE RECEITA (R$MIL)
Rendimentos financeiros
Trabalhos voluntários

174

7737
2344
1643

Receitas com palestras
e eventos

602

Receitas de certificação e
banco de conselheiros

392

Receitas com publicações

181

Receitas de certificação e banco
de conselheiros

1%
1%
1%
1%

Rendimentos Financeiros

1%
1%
1%
1%

Receitas com publicações

1%
1%
1%
1%

Receitas com prêmios

2212

Custos com congressos

1035

Custos com palestras
e eventos

515

Custos com sócios

266

Custos com certificação e
banco de conselheiros

215

Custos com publicações

42

Custos com centro
de pesquisa

124

Custos com prêmios

38

2013

2012

16.411.790
16.411.790

15.176.260
15.176.260

Valor económico distribuído
Custos operacionais
Salários e benefícios de empregados
Despesas fixas
Pagamentos a provedores de capital
Pagamentos ao governo

15.833.410
5.423.534
5.935.273
3.955.940
83.964
434.699

14.960.468
5.527.721
5.131.893
3.809.530
118.405
372.919

Valor econômico retido

578.380

215.792

Receitas

977

Custos com cursos

135

Valor econômico direto gerado
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2%
2%
2%
2%

Trabalhos voluntários

2808

Receitas com anuidades

Receitas com prêmios

Receitas com palestras e eventos

ALOCAÇÃO DE RECURSOS (R$MIL)

Receitas com cursos

Receitas com congressos

4%
4%
4%
4%

DIMENSÃO ECONÔMICA

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 (Instituto), que compreendem o balanço

patrimonial em 31 de dezembro de 2013 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, 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 2013, 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, 31 de janeiro de 2014.

BDO RCS Auditores Independentes SS
CRC 2 SP 013846/O-1
Alfredo Ferreira Marques Filho
Contador CRC 1 SP 154954/O-3
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Balanços patrimoniais
Em 31 de dezembro de 2013 e 2012 (Em Reais)

Ativo
Nota explicativa

2013

2012

Circulante
Caixa e equivalentes de caixa

3

3.384.122

2.296.271

Contas a receber

4

1.989.857

834.070

Impostos a recuperar

17.181

17.181

Outras contas a receber

33.700

22.098

5.424.860

3.169.620

251.055

296.640

Não circulante
Imobilizado

5

Intangível

6

Total do ativo

96.806

5.266

347.861

301.906

5.772.721

3.471.526

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Passivo e patrimônio líquido
Nota explicativa

2013

2012

80.008

170.845

194.173

179.741

Circulante
Contas a pagar
Obrigações sociais
Obrigações tributárias

108.425

96.377

Provisão de férias e remuneração variável

7

990.665

885.805

Receitas antecipadas

8

1.736.428

54.116

3.109.699

1.386.884

2.663.022

2.084.642

2.663.022

2.084.642

5.772.721

3.471.526

Patrimônio líquido
Patrimônio social
Total do passivo e do patrimônio líquido

9

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Demonstrações dos resultados
Exercício findos em 31 de dezembro de 2013 e 2012 (Em Reais)
Notas explicativas

2013

2012

Com cursos

7.736.746

6.948.805

Com anuidades

2.344.012

2.033.977

Com congressos

Receitas operacionais
Sem restrições

1.642.709

1.386.342

Com certificação e banco de conselheiros

392.352

367.143

Com publicações

181.112

151.508

601.672

362.728

134.900

147.000

2.807.957

2.578.188

174.247

232.311

16.015.707

14.208.002

Com palestras e eventos

10

Com prêmios
Trabalho voluntário

11

Rendimentos financeiros
Com restrições
Com palestras e eventos

10

720.000
-

720.000

Com cursos

(2.212.109)

(2.392.011)

Com congressos

(1.035.346)

(654.783)

(514.603)

(1.089.684)

(41.620)

(65.179)

(214.857)

(72.684)

Custos operacionais

Com palestras e eventos

10

Com publicações
Com certificação e banco de conselheiros
Com prêmios
Com centro de pesquisas

(38.000)

(112.131)

(123.629)

(51.741)

Trabalho voluntário

11

(977.375)

(925.000)

Outros custos

16

(265.995)

(164.508)

(5.423.534)

(5.527.721)

10.592.173

9.400.281

Administrativas

(1.418.085)

(1.504.086)

Despesas com pessoal

(5.935.273)

(5.131.893)

(=) Resultado bruto
Despesas e/ou receitas operacionais

Depreciações e amortizações
Aluguel e condomínio

(80.505)

(95.626)

(665.384)

(681.291)

Trabalho voluntário

11

(1.830.582)

(1.653.188)

Despesas financeiras

12

(83.964)

(118.405)

(10.013.793)

(9.184.489)

578.380

215.792

(=) Superávit do exercício

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Demonstrações doS resultados abrangentes
Exercício findos em 31 de dezembro de 2013 e 2012 (Em Reais)

Superavit do exercício

2013

2012

578.380

215.792

-

-

578.380

215.792

(+) Outros resultados abrangentes
(=) Total do resultado abrangente do exercício

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Exercício findos em 31 de dezembro de 2013 e 2012 (Em Reais)

Saldos em 01 de janeiro de 2012
Superavit do exercício
Transferência do superavit do exercício
Saldos em 31 de dezembro de 2012
Superavit do exercício
Transferência do superavit do exercício
Saldos em 31 de dezembro de 2013

Patrimônio
Social

Superávits
acumulados

Total

1.868.850

-

1.868.850

-

215.792

215.792

215.792

(215.792)

-

2.084.642

-

2.084.642

-

578.380

578.380

578.380

(578.380)

-

2.663.022

-

2.663.022

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercício findos em 31 de dezembro de 2013 e 2012 (Em Reais)

Superavit do exercício

2013

2012

578.380

215.792

80.505

95.626

(1.155.787)

(620.704)

Itens que não afetam o caixa
(+) Depreciações e amortizações
Fluxo de caixa das atividades operacionais
(+/-) Variação nas contas patrimoniais
(-) Aumento de contas a receber
(+/-) Aumento de impostos a recuperar
(+/-) Aumento/diminuição de outras contas a receber

-

(3.453)

(11.602)

12.878

-

1.823

(-) Diminuição de adiantamentos diversos
(-) Diminuição de contas a pagar

(90.837)

(35.329)

(+) Aumento de obrigações sociais

14.432

73.080

(+/-) Aumento/diminuição de obrigações tributárias

12.048

(20.549)

104.860

50.854

(+) Aumento de provisão de férias e remuneração variável
(+/-) Aumento/diminuição de adiantamento de clientes

1.682.312

(124.217)

(=) Fluxo de caixa gerado/consumido nas atividades operacionais

1.214.311

(569.991)

Aquisição de bens do ativo fixo e intangível

(126.460)

(39.359)

(=) Fluxo de caixa consumidor nas atividades de investimento

(126.460)

(39.359)

(=) Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa

1.087.851

(393.558)

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício

2.296.271

2.689.829

Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício

3.384.122

2.296.271

(=) Aumento nas disponibilidades

1.087.851

(393.558)

Fluxo de caixa utilizado nas atividades de investimento

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2013 e 2012 (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 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, 36 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.
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2. Apresentação das demonstrações contábeis e principais práticas contábeis
2.1. Demonstrações contábeis
2.1.1. 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).
Como se trata de uma associação sem fins lucrativos, as demonstrações contábeis foram 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.
2.1.2. Reapresentação das demonstrações contábeis de 2012
Pelo segundo ano, o Instituto prepara suas demonstrações contábeis de acordo com o ITG 2002 –
Instituto sem finalidade de lucros. Aumentando a abrangência dos trabalhos voluntários, em 2013 foram
considerados outros trabalhos voluntários, conforme detalhado no item 2.2.13. Em função disso, o Instituto
está reapresentando as demonstrações do ano de 2012, considerando também este trabalho voluntário
para efeito de comparabilidade.
Esta reapresentação não altera os saldos das contas patrimoniais do patrimônio líquido e do superávit do
exercício de 2012 do Instituto:
31/12/2012
Descrição
Receita com trabalho voluntário

31/12/2012

Original

Ajuste

Reapresentação

1.025.240

1.552.948

2.578.188

(-) Custo com trabalho voluntário

(925.000)

-

(925.000)

(-) Despesa com trabalho voluntário

(100.240)

(1.552.948)

(1.653.188)

-

-

-

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.
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2.2.2. Receitas de congressos
As receitas relacionadas à arrecadação de congressos são provenientes de patrocínio e inscrições dos
eventos listados a seguir.
• 14º Congresso Brasileiro de Governança Corporativa;
• 1º Encontro de Conselheiros.
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
Os valores provenientes das anuidades de associados mantenedores são registrados no momento da celebração
do contrato como adiantamentos em contrapartida ao contas a receber de anuidades 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 no prazo de 90
dias das datas dos balanços e com risco insignificante de mudança de seu valor de mercado.
2.2.5. Contas a receber
Estão apresentadas a valores de realização. Foi constituída provisão em montante considerado suficiente
pela Administração para os créditos cuja recuperação é considerada duvidosa. Informações referentes à
abertura das contas a receber estão demonstradas na Nota Explicativa nº 4.
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.
2.2.7. Intangível
Ativos intangíveis adquiridos separadamente são mensurados no reconhecimento inicial ao custo de
aquisição e, posteriormente, deduzidos da amortização acumulada e perdas do valor recuperável,
quando aplicável. Os ativos intangíveis com vida útil definida são amortizados de acordo com sua vida
útil-econômica estimada e, quando são identificadas indicações de perda de seu valor recuperável,
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.
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2.2.8. Perdas por não recuperação de ativos – imobilizado e intangível
A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou
mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas que possam indicar deterioração ou
perda de seu valor recuperável. Quando tais evidências são identificadas e o valor contábil líquido excede o valor
recuperável, é constituída provisão para deterioração ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável.
2.2.9. Ativos e passivos contingentes e obrigações legais
As práticas contábeis para registro e divulgação de ativos e passivos contingentes e obrigações legais são
as seguintes: (i) Ativos contingentes são reconhecidos somente quando há garantias reais ou decisões
judiciais favoráveis, transitadas em julgado. Os ativos contingentes com êxitos prováveis são apenas
divulgados em nota explicativa; (ii) Passivos contingentes são provisionados quando as perdas forem
avaliadas como prováveis e os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança.
Os passivos contingentes avaliados como de perdas possíveis são divulgados e remotas não são
provisionados e, tampouco, divulgados; (iii) Obrigações legais são registradas como exigíveis,
independente da avaliação sobre as probabilidades de êxito, de eventuais processos em que a Sociedade
questionou a inconstitucionalidade de tributos.
Em 31 de dezembro de 2013, não existem ações em andamento, portanto, não há valores dessa natureza
a serem provisionados.
2.2.10. 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.
2.2.11. Superavit do exercício
É incorporado ao patrimônio social no encerramento do exercício social.
2.2.12. Obrigações tributárias
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.
2.2.13. Trabalho voluntário
O Instituto, no desenvolvimento de suas atividades, recebe doação de serviços oferecidos por pessoas
físicas e jurídicas (pró-bono). Em atendimento à Resolução nº 1.409/12 que trata o item 2.1.1. deste relatório,
o IBGC desde o ano de 2012 demonstra os valores de receitas, despesas e custos relativos a trabalhos
voluntários realizados e recebidos.
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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 por diretriz interna de receber remuneração enquanto titulares dos cargos. A quantidade de horasaula não remuneradas foi multiplicada pelo valor base da hora aula praticada pelo Instituto no ano de 2013.
Serviços de consultoria
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.
Conselho, comitês, Diretoria e coordenadores
Remuneração correspondente aos trabalhos do Conselho de Administração, Comitês do Conselho,
Diretorias e coordenadores de Capítulos.
2.2.14. 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.
2.2.15. Política de gestão de riscos
O Instituto desde 2011 possui um Plano de Gerenciamento de Crise. Este plano contempla um processo
para monitorar os fatores de risco que possam afetar as operações do Instituto, identificando impacto,
probabilidade de ocorrência, ações e recomendações preventivas e corretivas, envolvidos e responsáveis.
Em 2013, com o acompanhamento do Comitê de Auditoria, foi elaborado pela gestão o trabalho de
construção de uma Matriz dos Riscos que podem afetar o IBGC. Esta matriz identificou um total de 50
riscos, classificados em três categorias: estratégico, financeiro e operacional.
Periodicamente o Comitê de Auditoria acompanha esse assunto e reporta ao Conselho de Administração.

3. Caixa e equivalentes de caixa
Em 31 de dezembro de 2013 e 2012, o total de caixa e equivalentes de caixa, sem restrições, era composto da
seguinte forma:

Caixa e bancos
Aplicações financeiras
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2013

2012

401.135

332.470

2.982.987

1.963.801

3.384.122

2.296.271
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As aplicações financeiras referem-se a aplicações em fundos de investimento em renda fixa e CDB distribuídos
e sem concentração, em bancos de primeira linha, sem prazos para resgate.

4. Contas a receber
2013

2012

144.467

51.425

1.842.942

874.483

Contas a receber anuidades
Contas a receber cursos e eventos diversos
Contas a receber certificação e banco de conselheiros

30.646

18.191

1.802

12.575

(30.000)

(122.604)

1.989.857

834.070

Contas a receber cartão de crédito
Perdas estimadas para crédito de liquidação duvidosa

5. Imobilizado
Em 31 de dezembro de 2013 e 2012, o total de imobilizado, sem restrições, era composto da
seguinte forma:

Saldos em 31 de
dezembro de 2012
Custo total

Móveis e
utensílios

Computadores
e periféricos

Benfeitoria
em imóveis
de terceiros

Outros

Imobilizado
total

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

2.750

16.667

-

-

19.417

Depreciações

(24.155)

(19.702)

(20.212)

(933)

(65.002)

Saldo em 31 de
dezembro de 2013

117.485

50.000

83.570

-

251.055

Depreciação acumulada
Valor residual
Aquisição

Custo total
Depreciações acumuladas
Valor residual
Taxas anuais de
depreciação - %

243.484

248.612

261.642

12.383

766.121

(125.999)

(198.612)

(178.072)

(12.383)

(515.066)

117.485

50.000

83.570

-

251.055

10

20

16

20

-
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6. Intangível
Direito de uso
de software

				
Saldo em 31 de dezembro de 2012

5.266

Custo total

53.261

Amortização acumulada

(47.995)

Saldos em 31 de dezembro de 2012

5.266

Aquisições

107.043

Amortizações

(15.503)

Saldo em 31 de dezembro de 2013

96.806

Custo total

160.304

Depreciações acumulada

(63.498)

Valor residual

96.806

Taxas anuais de amortização - %

20

7. Provisão de férias e remuneração variável
2013

2012

Provisão de férias

423.719

352.662

Encargos sobre férias

141.946

118.143

Remuneração variável

425.000

415.000

990.665

885.805

A política de remuneração variável do Instituto, prevista em seu orçamento de pessoal, determina
que mediante o atendimento de metas pré-aprovadas 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 remuneração variável anual que qualquer funcionário pode
receber é três vezes o seu salário.

8. Receitas antecipadas
Refere-se às receitas provenientes da venda de inscrição de Cursos da grade de eventos do ano
de 2014. Os valores provenientes destas inscrições são registrados no momento da celebração
do contrato como receita diferida. Tais receitas são apropriadas ao resultado pela competência da
realização dos serviços prestado, no mês exato de realização.
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9. Patrimônio líquido
Conforme estatuto social, o Instituto deve aplicar integralmente seus recursos na manutenção de seus
objetivos, não podendo, como consequência, distribuir qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas
rendas a título de participação no seu superávit. Dessa forma, o superávit do exercício é integralmente
incorporado ao patrimônio social.
10. Receitas e custos com palestras e eventos
Em 2012 o Instituto organizou o Congresso anual do International Corporate Governance Network
(ICGN) por meio 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.
Em 2013 a receita no valor de R$ 601.672 contempla receitas no total de R$ 458.186 referente a
reembolsos de valores com eventos realizados pelo Global Reporting Initiative (GRI).

11. Trabalho voluntário
2013
Honorários dos professores dos cursos
Serviços de consultoria
Conselho, comitês, Diretoria e Coordenadores

2012

60.720

100.240

916.655

925.000

1.830.582

1.552.948

2.807.957

2.578.188

2013

2012

31.649

19.489

2.261

1.386

44.813

94.168

5.241

3.362

83.964

118.405

12. Despesas financeiras

Tarifas bancárias
Juros passivos
Descontos concedidos
IOF/IOC

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

200.000

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

1.541

Em 2013 foi contratado Seguro de Responsabilidade de Administradores (Conselheiros, Diretores,
Superintendentes e Gerentes) - D&O com cobertura no valor de R$ 10.000.000 (dez milhões de
Reais), prêmio de R$ 10.000 (dez mil Reais), com abrangência mundial e com vencimento em 21
de outubro de 2014.
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 Líquido (CSLL), de acordo com o artigo 15 da Lei nº 9.532/97, cujos valores
renunciados, nos exercícios fiscais de 2013 e 2012, caso a obrigação devida fosse, seriam:
2013
Imposto de Renda Pessoa Jurídica
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido

2012

144.595

53.948

52.054

19.421

196.649

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 2013 e 2012, o Instituto não efetuou transações envolvendo instrumentos
financeiros na forma de derivativos.
16. Outros custos operacionais
Os valores desta rubrica são relativos a despesas com iniciativas diversas (passagens/hospedagens
em viagens, reuniões, refeições, deslocamentos, locação de espaço, etc.) de membros do IBGC
(conselho de Administração, comitês, comissões, diretorias e staff) para atender aos objetivos sociais
estabelecidos no estatuto.
17. Eventos subsequentes
Não há eventos subsequentes significativos após a data de encerramento das demonstrações contábeis.
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Desempenho Econômico

RELATÓRIO DO COMITÊ DE AUDITORIA
Examinamos os balanços patrimoniais do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa em 31 de dezembro de 2013 e as correspondentes
demonstrações do superavit, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa correspondentes ao exercício findo naquela data.

Nas reuniões com os membros da Diretoria e Superintendência foram avaliados os riscos envolvidos nas atividades do IBGC, tendo sido estes

discutidos também com os auditores independentes do Instituto. Ao longo do ano este comitê se dedicou a uma revisão detalhada da Matriz de
Riscos do Instituto.

Os controles internos do Instituto tiveram uma sensível melhora em relação ao ano anterior ainda apresentando algumas fragilidades por nós
percebidas, mas conforme avaliado pelos auditores não redundam em erros nas demonstrações contábeis.

No ano de 2012, o IBGC iniciou a implantação de um novo sistema para atender da melhor forma os processos financeiros e contábeis,
trabalhando em conjunto com o sistema de CRM que já era utilizado. Em 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. Em 2013 todo o processo fluiu de forma satisfatória 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 31 de janeiro de 2014, entendemos que as demonstrações financeiras em 31 de

dezembro de 2013 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, 31 de janeiro de 2014.

Carlos Biedermann – Coordenador
Alberto Emmanuel Carvalho Whitaker
Anna Maria Cerentini Gouvea Guimarães
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SOBRE O RELATÓRIO
Desde sua fundação em 1995, o IBGC elabora
relatórios anuais, cujas publicações acontecem no
primeiro trimestre, sendo o último em 2013. Na
mesma linha dos seis anos anteriores, esta versão
completa do relatório será publicada em PDF no
website do Instituto, já a resumida, em Sumário
Executivo impresso e distribuído aos associados
(durante assembleia e eventos) e ao público em
geral (em eventos). Dúvidas e sugestões ao conteúdo
relatado neste documento podem ser direcionadas
ao e-mail superintendencia@ibgc.org.br.
Neste primeiro ano de G4, o relatório do IBGC
apresenta conteúdos padrão das Diretrizes GRI
para Relato de Sustentabilidade.

(G4.28 a G4.32)

estimulados em grupo a pensarem sobre três
questões propostaspelo Instituto e a apresentarem
sugestões para este relatório anual. A dinâmica teve
envolvimento também da superintendente-geral.

Questão 1
• Cumprimento da missão: O relatório
do IBGC reflete o cumprimento de sua
missão?
• Prestação de contas: O IBGC cumpre
este papel em seu relatório anual?
• O que pode ser melhorado?

Questão 2
• Quais riscos e oportunidades avalia que
não estão presentes no Relatório Anual?

Metodologia
G4.18/19/20/21/22/23/26/27/33/48

No contexto das novas diretrizes G4 pela GRI
e da publicação do primeiro draft do Relato
Integrado, pelo IIRC, o IBGC buscou neste ano
reunir suas informações de modo a contemplar
menos um resumo das atividades e mais
seu impacto e temas a influenciar de forma
substancial as avaliações e decisões dos públicos
de relacionamento.
O processo adotado para definir o conteúdo
e estrutura partiu de quatro frentes: reunião de
engajamento formal, coleta de opiniões por
meio de pesquisas de percepções, planejamento
estratégico e reunião com gestores.
Em seu primeiro engajamento formal de
stakeholders, o IBGC contou com participação
de 11 convidados externos e 6 internos. Com o
apoio da Ponto Focal da GRI no Brasil, hospedada
no IBGC desde 2011, os participantes foram

Questão 3
• Qual informação sua organização
procuraria no Relatório Anual do IBGC
para embasar decisão ou conhecimento?

Como contribuição principal e de aplicação
neste relatório, ficou a proposta de repensar o
conteúdo e a estrutura do documento anual e,
assim, evidenciar o alinhamento entre estratégia
e atividades realizadas ao longo do ano. Também
foram contempladas as recomendações de
incluir indicadores ambientais e atentar para um
documento mais objetivo e conciso.
Além dessas contribuições, o IBGC trouxe para
este relatório as opiniões advindas da pesquisa
de percepção, realizada neste ano, com outros
48 stakeholders. Os respondentes evidenciaram
suas percepções sobre riscos e oportunidades
e uma avaliação das principais atividades
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do Instituto, apontando melhorias para a
organização (pág. 32
– Gerenciamento de
riscos). O conteúdo foi utilizado para fomentar
o debate durante a imersão do planejamento
estratégico, envolvendo a alta administração do
IBGC e os gestores.
A partir dessas frentes, em reunião com os
gestores e superintendente-geral, o IBGC
delineou a estrutura do atual relatório elevando o
ESG (Environmental – Social – Governance) como
principal tópico a ser abordado por um Instituto
de Governança. Permaneceu como relevante
ao IBGC prestar contas que demonstrassem
seu desempenho no ano e o impacto de suas
iniciativas. Ao final, todo o material passou
por análise do Conselho de Administração,
para então ser submetido aos associados, em
Assembleia Geral Ordinária, e aos demais
stakeholders, no website do Instituto.
O conjunto de informações deve ser suficiente
para que os públicos de relacionamento possam
acompanhar e avaliar as ações da Gestão e do
Conselho de Administração do Instituto.
Conteúdo e limites

Este relatório apresenta como temas materiais a
Governança e suas ferramentas, políticas e as
ações de disseminação das boas práticas, por
meio de programas e atividades de capacitação
e de advocacy. Esses aspectos mostram-se
relevantes tanto para o Instituto, motivado por sua
estruturação e pelo caráter da exemplaridade,
quanto para seu exterior, uma vez que o IBGC
busca disseminar e incentivar uma melhora nas
práticas de Governança das organizações no País.
Indicadores GRI

Este relatório está consoante com as diretrizes da
GRI e atento aos parâmetros de relatório propostos
pela Abrasca. Neste ano, com o lançamento
do G4, o Relatório do IBGC procurou ampliar
a cobertura dos tópicos de Governança, assim
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como acrescentou informações relacionadas a
indicadores socioambientais. Foram mantidas as
abordagens de conteúdo econômico e social,
bem como o relato de indicadores setoriais
desenvolvidos especialmente para organizações
não governamentais.

Partes interessadas
(G4.12/13/24/25)

A acompanhar as mudanças neste relatório, o
IBGC apresenta seus principais stakeholders,
identificando os agentes de relacionamento,
cujas ações influenciam ou são influenciadas
pelo Instituto.
Em especial, para a reunião presencial de
engajamento formal, foram convidados
associados, representantes de empresas e
associações, reguladores, acadêmicos e
colaboradores do IBGC. Já para a pesquisa
de percepção, realizada por meio eletrônico
e via contato telefônico, contemplou-se os
associados, não associados, acadêmicos,
jornalistas, reguladores, entidades do terceiro
setor e do setor público. A lista de cada grupo
partiu de consulta interna e externa pelos
principais profissionais ou organizações em
suas respectivas áreas e relacionadas ao tema
Governança Corporativa.

SOBRE O RELATÓRIO

Categorias de Stakeholders	Subgrupos

Associados

Conselheiros
Empresários e altos executivos
Herdeiros
Investidores
Profissionais de GC (consultores, advogados ligados à GC,
auditores, contadores, acadêmicos)

Usuários

Participantes de cursos
Participantes de eventos
Conselheiros certificados

Poder Público

Reguladores
Legislativo
Executivo
Judiciário

Colaboradores

Equipe IBGC
Voluntários (associados e não associados)

Fornecedores28

Hotéis e espaços locados para eventos
Instrutores
Agência de viagem
Fornecedor de plano de saúde
Agência de criação
Assessoria contábil
Captador de recursos
Gráfica

Sociedade Civil

28

Autorreguladores
Entidades do terceiro setor
Não associados
Mídia

Os dez maiores fornecedores do IBGC, cujos serviços e produtos estão contemplados nessas oito modalidades,
representam 49% dos gastos com a cadeia de fornecedores, não havendo mudanças significativas no quadro de
um ano para outro. O Instituto ainda não tem padronizado questões de sustentabilidade com seus fornecedores, a
exemplo de cláusulas de direitos humanos, a ser avaliado pelo IBGC nos próximos anos. O risco relacionado aos
impactos socioambientais, em análise de impacto desta cadeia, foi considerado baixo.
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APÊNDICE
Competências dos comitês
Comitês

Órgãos de apoio ao Conselho de Administração.
Comitê de Associação

Auxiliao CA, emitindo recomendações e
opiniões sobre os pedidos de ingresso de novos
associados, bem como quanto aos de renúncia.
Neste ano, manteve sua atuação em linha
com o plano de trabalho estabelecido para o
biênio 2012/2014 (leia mais informações sobre
movimentação de associados na pág. 33 ).
Comitê de Auditoria e Riscos

Tem como objetivo auxiliar o CA, emitindo
recomendações e opiniões sobre as demonstrações
financeiras, controles internos, riscos, cumprimento
das leis, normas e regulamentações, na indicação
de auditores independentes, para o Conselho
de Administração submeter à aprovação da
Assembleia, e na avaliação de seus trabalhos (leia
parecer do Comitê na pág. 61 ).
Comitê Editorial

Visa a auxiliar o CA, emitindo recomendações
e opiniões sobre as revisões e propostas de
publicações elaboradas pelas comissões de
associados do IBGC e quanto à padronização
e qualidade dos conteúdos de Governança.
Em 2013, esteve envolvido na avaliação de 7
documentos, 4 projetos e 3 manifestações do
IBGC em audiências públicas, além de participar
de reuniões das comissões de Estratégia, Saúde
e Controle Familiar. Os documentos avaliados
foram: Revisão do Código de Conduta (Comissão
de Conduta), Caderno de Boas Práticas na
Comunicação Corporativa (Comissão de
Comunicação), Caderno de Casos (Comissão

de Recursos Humanos), Carta de Opinião
sobre cotas para mulheres em Conselhos de
Administração e os respectivos cadernos das
comissões de Secretaria de Governança, de
Estratégia e de Governança em Empresas de
Capital Fechado. Projetos avaliados: publicação
da Comissão de Governança em Cooperativas,
revisão do Guia de Sustentabilidade pela CESE,
publicação sobre comitês de RH e Carta de
Opinião sobre a Resolução BACEN 3198/04.
Comitê de Pessoas

Objetiva auxiliar o CA, emitindo recomendações
e opiniões sobre o desenvolvimento e
aprimoramento de políticas de atração e
retenção de talentos, sucessão, avaliação de
desempenho e treinamento de equipe. Em 2013,
este envolvido em série de atividades, como
descrição dos cargos dos superintendentes, plano
de capacitação, sucessão e desenvolvimento
da equipe, bem como Matriz RACI, avaliação e
mapeamento dos gestores.

Ações dos capítulos em 2013
Capítulo Minas

Os coordenadores do Capítulo estiveram envolvidos
no desenvolvimento de parcerias estratégicas na
região e na agenda de eventos e cursos.
Neste ano, foram realizadas reuniões de
relacionamento com FIEMG, ACMinas, IMMC,
KPMG, Amcham, Apimec e Secretaria de
Desenvolvimento de Minas, bem como com
presidentes do conselho de administração
de oito companhias abertas do Estado.
Os coordenadores promoveram ainda
apresentações institucionais na região e
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concederam entrevistas à imprensa local, com
apoio do IBGC.
Estão entre as atividades, sete eventos e um
curso aberto ministrado no Estado, o Conselho
Fiscal na Prática. Em 2013, ocorreu o primeiro
Seminário Mineiro de Governança, em parceria
com a FIEMG e apoio do IMMC, e o Fórum
Exclusivo para conselheiros de administração
de companhias abertas de Minas Gerais.
Dentre os temas debatidos, destacam-se
princípios da Governança, diversidade nos
conselhos e IFRS.
Capítulo Paraná

Sob a jurisdição do norte do Estado de Santa
Catarina e do Estado paranaense, foi realizada
desde as palestras até os tradicionais cursos
promovidos na região.
E foi com a proposta do Talk Show que o
Capítulo sediado em Curitiba iniciou suas
atividades do ano, evento que adotou formato
de entrevistas e abordou o tema Governança
em organizações de saúde. Ao todo foram 4
eventos, incluindo uma edição do Encontro
de Conselheiros Certificados IBGC. Os outros
dois temas levados ao debate na região foram
sustentabilidade e a Lei Anticorrupção.
A cidade de Curitiba foi palco ainda de
quatro cursos abertos do Instituto: Curso
para Conselheiros de Administração,
Governança em Empresas Familiares (em
Curitiba e em Jaraguá do Sul) e Fusões e
Aquisições. Os coordenadores promoveram
ainda apresentações institucionais na região e
concederam entrevistas à imprensa local, em
linha com a política de porta-vozes do IBGC.
Capítulo Rio

Neste exercício, o Capítulo realizou cursos e
manteve na programação palestras em parceria
com outras organizações.
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Estão entre as ações duas palestras e dois eventos
especiais, bem como a recepção de uma edição
do fórum exclusivo para presidentes de conselhos
de empresas listadas e uma do Encontro para
Conselheiros Certificados IBGC. O Capítulo
foi responsável por promover o debate sobre
a relação da CVM com o Ministério Público
Federal, evento replicado em São Paulo, assim
como recepcionou uma das atividades do GT
Interagentes, com a palestra sobre responsabilidade
dos administradores. Outros três temas de destaque
na região foram o ativismo dos fundos de pensão,
sistema previdenciário e macroeconomia.
Em 2013, foram promovidas ainda quatro
edições dos cursos abertos do IBGC: Curso
para Conselheiros de Administração, Secretaria
de Governança, Conselho Fiscal na Prática e
Melhores Práticas de Governança Corporativa.
O Capítulo, representado por um de seus
coordenadores, contribuiu ainda com entrevistas
à imprensa local, em linha com a política de
porta-vozes do IBGC.
Capítulo Sul

Neste ano, o Capítulo promoveu dois cursos
abertos, oito edições do Talk Hour, em conjunto
com a Amcham, em Porto Alegre, uma palestra
em Joinville e um Fórum de Governança e
Finanças com a Amcham. A regional recepcionou
ainda uma edição do Encontro de Conselheiros
Certificados do IBGC.
Os eventos versaram sobre construção de
conselhos eficazes, desafios da Governança,
gestão de riscos e criação de valor, bem como
trouxe casos práticos ao debate, como o das
empresas Medabil, Forjas Taurus e Lupo.
O Capítulo também organizou nova edição
do curso para Conselheiros de Administração
e do curso Governança Corporativa em
Empresas Familiares. As atividades do
Capítulo contemplaram ainda atendimento
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à imprensa local, em linha com a política de
porta-vozes do IBGC.

Ações das comissões em 2013
Comissões

As comissões são grupos formados por
associados ao IBGC que, voluntariamente,
contribuem para a qualidade e o aprofundamento
das discussões realizadas no Instituto. De acordo
com seus objetivos, organizam-se em quatro
categorias: Comissões Especiais, Comissões
de Apoio à Gestão, Comissões Temáticas e
Comissões Setoriais.
Comissões Especiais
Comissão de Conduta

Em 2013, as atividades tiveram como foco a
finalização do novo Código de Conduta, o
qual foi aprovado pelo Conselho no segundo
semestre e será divulgado em 2014. O Processo
de Sucessão desta comissão, iniciado em
2012, foi concluído com a atualização do
seu dispositivo e entrada de novos membros.
Outras atividades, iniciadas em 2013 e com
finalização prevista em 2014, estão relacionadas
principalmente com as recomendações relativas
a um novo processo de denúncia, a elaboração
de uma minuta de sanções pró-forma ao Código
de Conduta e proposta de um dispositivo,
visando reforçar a divulgação do Código aos
distintos públicos do IBGC.
Comissão de Governança e Indicação

Duas finalidades principais orientam as atividades
desta comissão: Uma consiste na indicação dos
candidatos a conselheiros e a outra se centra
na elaboração de análises e estudos sobre o
sistema de Governança do IBGC, visando ao
aprimoramento e alinhamento em relação ao
Código das Melhores Práticas de Governança
Corporativa. Em 2013, o grupo reuniu-se

presencialmente cinco vezes, tendo produzido
propostas para melhorias no processo eleitoral,
que foram: prospecção de potenciais candidatos
para o CA, indicação ao Conselho sobre a
necessidade de uma pesquisa de imagem do
IBGC e rediscussão de alguns fundamentos da
Governança do Instituto, com mudanças para o
mandato e forma de eleição do CA.
Comissões de Apoio à Gestão
Comissão da Comunidade de Conselheiros
Certificados do IBGC (CCI)

A Comissão realizou oito reuniões em 2013,
abordando os seguintes assuntos: (i) sugestão
de criação de logomarca para cartões de visita
e currículos para os conselheiros certificados
IBGC; (ii) criação do grupo dos conselheiros
certificados na ferramenta LinkedIn, coordenada
pelo IBGC; (iii) sugestão de campanha de
marketing, visando a valorização do CCI no
mercado; (iv) proposição de novas alternativas de
educação continuada para o cumprimento dos
créditos, principalmente cursos e eventos on-line;
(v) divulgação de oportunidades de trabalho para
os CCI exclusivamente na ferramenta LinkedIn
e (vi) sugestão de temas para a planejamento
estratégico do programa de certificação de
conselheiros para 2014.
Comissão do Congresso

Ao longo do ano, elaborou o programa do
Congresso e alinhou a lista de convidados a
palestrar e moderar os painéis. Com o tema
“Novas Fronteiras da Governança”, foi realizado,
em São Paulo, o 14º Congresso Internacional
de Governança Corporativa. Um dos pilares foi
procurar indiretamente permear todo o congresso
com a relevância da integridade e da influencia
do comportamento pessoal para a Governança
Corporativa. Nesta edição incorporaram-se
temas específicos em três segmentos: empresas
de capital aberto, empresas de capital fechado e
familiares, assim como de outras organizações,
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entre elas fundos de pensão, sem-fins lucrativos e
cooperativas (leia o Especial Congresso disponível
no website do IBGC).
Comissão Educacional

Foi criada em substituição à antiga Comissão
de Capacitação com a ideia de fornecer
uma visão panorâmica sobre as atividades
educacionais do Instituto. Durante as reuniões
de 2013, tomou conhecimento dos cursos
oferecidos, desenvolvimento de instrutores e
formas de avaliação de conteúdo e instrutores.
Comissão Internacional

Com o propósito de discutir atuações e eventos
internacionais, o grupo debateu sobre a
Jornada Técnica que estava próxima de sua
realização. Foram tratados dos detalhes finais
da viagem para a Austrália em parceria com
o Australian Institute of Corporate Directors. A
Comissão reuniu-se novamente para avaliar os
resultados da viagem de estudos e informar da
nova composição de seus membros e do novo
coordenador. Os próximos encontros, agendados
para 2014, tratarão da próxima jornada de
estudos que acontecerá em 2015, na Alemanha.
Comissão Temática

Em 2013, a Comissão realizou nove reuniões
para discutir e escolher prioridades de temas
e palestrantes para os eventos da agenda
regular do Instituto. Paralelamente, ao atuar em
conjunto com a Comissão do Congresso, os
membros também colaboraram para que fosse
contemplada a diversidade e o aprofundamento
de temas que são inerentes à Governança e
estão na pauta dos conselhos de administração
de alto desempenho, além de manter a
consonância com o eixo temático do ano:
“Novas Fronteiras da Governança Corporativa”.
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Comissões Temáticas
Comissão de Comunicação de Mercado

Realizou 13 reuniões em 2013, tendo como
missão o desenvolvimento de temas relacionados
à comunicação com o mercado, alinhados à
demanda da Gestão do IBGC, uma vez que a
Comissão passou de “Gestora” à “Temática”.
A Comissão direcionou suas atividades nas
discussões e elaboração do Caderno de
Melhores Práticas de Comunicação entre os
agentes da Governança. No segundo semestre,
foi definida nova forma de atuação, com a
discussão e confecção de textos objetivos, sobre
temas diversos, relevantes e atuais relacionados
à Comunicação com o mercado, tais como:
Assembleia de acionistas, mídias sociais,
negociação com ações, dentre outros.
Comissão de Conselho de Administração

Em 2013, as seis reuniões deram sequência nos
trabalhos de discussão e elaboração de papers
sobre boas práticas de Governança Corporativa
em relação ao Conselho de Administração.
A Comissão contou com a participação
de convidados externos para fomentar tais
discussões, dentre eles, Herbert Steinberg,
Claudio Sonder e Betânia Tanure. Os textos dos
papers foram aprovados pela Comissão na última
reunião ano e, em fevereiro de 2014, passarão
pela última discussão interna para posterior
publicação aos associados.
Comissão de Estudos de Sustentabilidade
para as Empresas - Cese

Foi lançado, em São Paulo e em Curitiba, o novo
documento Sustentabilidade nos Conselhos de
Administração. Em 2013, houve 11 reuniões
ordinárias, atingindo 74 desde a criação
da Cese. Palestrantes convidados trouxeram
experiências nos campos de gerenciamento de
risco, competitividade nas organizações e relato
de sustentabilidade no mercado de capitais.
Houve avanço na elaboração de conteúdos
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entre comissões, em especial com a de Recursos
Humanos. Algumas reuniões extraordinárias
tiveram como objetivo identificar pontos para
debater, em 2014, durante o processo de revisão
do Guia de Sustentabilidade para as Empresas,
elaborado pela Comissão há quase sete anos.
A expectativa é intensificar os debates sobre
temas de fronteira, visando a uma maior difusão
dos conceitos e práticas da sustentabilidade nos
conselhos e consequentemente na melhoria dos
processos de decisão, gestão e relato.
Comissão de Estratégia

Em suas 11 reuniões, promoveu a elaboração do
caderno “O Papel do Conselho de Administração
na Estratégia das Organizações” a ser lançado
do decorrer de 2014. A Comissão contou com
a contribuição de especialistas para a revisão
do conteúdo do caderno: Ricardo Noda, Teruo
Murakoshi, Francisco Paletta e Monika Conrads.
O grupo fez debates internos para a geração de
conhecimento sobre o tema Estratégia e um de
seus integrantes representou a Comissão no 1º
Encontro de Conselheiros promovido pelo IBGC.
Comissão de Finanças e Contabilidade

Em suas 12 reuniões, a Comissão revisou os
cadernos 1 e 7 de Governança do IBGC e
colaborou com ações de advocacy do Instituto, por
meio de contribuições para o processo de audiência
pública da CVM SDM 3 e 4 (leia mais na pág. 42
- advocacy ), além de alguns de seus integrantes
participarem do Grupo de Trabalho do IBGC sobre
Relato Integrado. A Comissão está elaborando
Caderno Monitoramento de Desempenho.
Comissão Jurídica

Os membros da comissão tiveram como principal
atividade a discussão do projeto de Lei da Câmara
dos Deputados sobre o novo código comercial.
Nas sete reuniões plenárias, o grupo revisou
os cadernos sobre o Conselho Fiscal e Comitê
de Auditoria (cadernos 1 e 7), da Comissão de
Finanças e Contabilidade, analisou o Projeto de

Lei 4303/12 da Câmara de Deputados quanto
à criação de Sociedades Anônimas Simplificadas
para posicionamento do IBGC, preparou carta
sobre Governança nas sociedades de economia
mista para apresentação ao Conselho do Instituto
e fez acompanhamento jurisprudencial e legislativo.
Contribuiu com depoimento: Fabio Ulhôa.
Comissão de Gerenciamento de Riscos
Corporativos

Esta comissão realizou sete reuniões plenárias,
tendo como principal atividade a revisão da nova
edição do caderno e debates com convidados
externos e internos sobre temas variados, dentre
eles taxonomia de risco, riscos estratégicos, Risk
Governance e riscos corporativos. Contribuíram
com depoimentos: Francisco Fernandes, Fabio
Coimbra, Roberto Lamb, Antonio Edson Maciel,
Lucilene Prado, Mercedes Stinco e Seung Hyun Lee.
Comissão de Mercado de Capitais

Em suas 11 reuniões, colaborou com ações
de advocacy do Instituto, contribuindo para o
processo de audiência pública da CVM SDM
4 e 5 (leia mais na pág. 42 - advocacy ).
Convidado externo: João Nogueira Batista.
Comissão de Recursos Humanos

No ano de 2013, os membros da Comissão
se reuniram 11 vezes e participaram, em 2
oportunidades, de eventos de outras comissões.
Foi um ano bastante produtivo, no qual puderam
aprofundar conhecimentos e conceitos sobre
pessoas no contexto da boa Governança
especialmente nos temas de liderança, estudos de
casos e comitê de pessoas dos conselhos. O ano foi
marcado pela produção de materiais específicos e
debates com especialistas diversos, dentre eles Élvio
Lupo, José Edison Franco, Cláudio Sonder, Paulo
Vasconcellos, Alexandre Mafra e Olga Colpo.
Comissão de Secretaria de Governança

Em 2013, reuniu-se em oito oportunidades,
desenvolvendo como principal atividade a
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continuação da redação do Caderno de
Governança sobre Secretaria de Governança. A
Comissão também contou com apresentações
de seus próprios membros para discutir o tema
“Melhores Práticas de Atas de Reuniões” e “Atas
Gerenciais”. A coordenadora participou do “The
Corporate Secretaries Toolkit Training Workshop”
realizado em maio na sede da Chartered
Secretaries Southern África, em Johannesburg,
do qual participaram 21 representantes de 17
países, com o objetivo de preparar material para
treinamento de Corporate Secretaries. A visita
gerou conteúdo para extensa discussão nas
reuniões plenárias da Comissão.

Foram distribuídos textos sobre os desafios e
recomendações para o sucesso de empresas
familiares; 4) Foram definidos tema e pauta
do primeiro documento a ser produzido pela
Comissão e o pré-projeto submetido ao IBGC.
Comissão de Governança em Empresas de
Capital Fechado

Ao longo do ano, a Comissão centrou-se na
elaboração do Guia para Empresas de Capital
Fechado e realização de workshop para validação
de conteúdo do documento, cuja previsão de
lançamento é 2014.
Comissão de Governança em Empresas Estatais

Comissões Setoriais
Comissão de Governança em Cooperativas

Em 2013, a comissão concluiu a minuta do Guia
de Melhores Práticas de Governança Corporativa
para Cooperativas. Foram realizadas 12 reuniões
no ano, que contaram com a participação dos
principais órgãos e entidades representantes
do segmento. Colaborou com Grupo Técnico
do Banco Central, na revisão do questionário
da pesquisa elaborada pelo Bacen. Dentre
outras atividades destacaram-se: workshop
para apresentação da minuta do Guia, com a
participação do Bacen, ANS, OCB , Sistemas
Sicredi, Sicoob, Unimeds, acadêmicos, DGRV e
instrutores especialistas do IBGC.
Comissão de Governança em Empresas de
Controle Familiar

Em 2013, concentrou-se em consolidar sua
estrutura e propósitos, definindo ações e
produtos. Elaborou um plano de trabalho e
teve as seguintes ações realizadas: 1) Empresas
participantes da Comissão compartilharam suas
experiências em Governança em uma série de
apresentações; 2) Palestrantes ouvidos: Jacques
Marcovitch, Heinz Peter Elstrodt, John Davis,
Carlos Mendonça e José Carlos Grubisich; 3)
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Esta comissão, em suas 11 reuniões, promoveu
workshop com os temas “Oportunidades de
Melhoria de Governança Corporativa em Empresas
Estatais” e “Identificação das práticas e dos
instrumentos de Governança Corporativa adotados”.
Dentre outros temas, debateu sobre “Estado
atuando como controlador” e “Remuneração
de administradores em empresas estatais”.
Contribuíram com exposições: Joaquim Rubens,
Paulo Daltro-Santos, Robson Laranjo e Eduardo
Antonio Codo Santos. Em 2013, a Comissão deu
início ainda ao projeto de publicação de “Práticas
de Governança Corporativa em Empresas Estatais”,
com foco em sociedades de economia mista.
Comissão de Governança em Instituições
Financeiras

Ao longo do ano, a Comissão reuniu-se dez vezes
e centrou-se na elaboração do projeto da Carta
de Opinião sobre Aprimoramento da Resolução
3.198, de 27/5/2004.
Comissão de Governança de Investidores
Institucionais

Em 2013, a Comissão empenhou-se na
elaboração de projeto para publicação de
documento sobre “Limites de Alocação de
Recursos para Entidades Abertas e Fechadas de
Previdência Complementar”.
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Comissão de Governança em Saúde

GT Cartas Diretrizes

A Comissão debate as melhores práticas de
Governança Corporativa nas empresas da área de
Saúde, considerando as características específicas
do setor. Em 2013, seus membros contribuíram
para a consolidação do curso de Governança
em Saúde, além de desenvolverem um livro sobre
o assunto e participarem do Grupo Técnico da
ANS, como entidade que definirá as demandas em
Governança na Medicina Suplementar.

O Grupo de Trabalho reuniu-se sete vezes,
ao longo do ano, para debater escopo e
conteúdo para a próxima Carta Diretriz, sendo
contempladas exposições sobre temas das
Transações com Partes Relacionadas. Profissionais
ouvidos: Ana Novaes, Jean Pierre Zarouk,
Caetano Altafin Cunha, Regio Martins, Domenica
Noronha, Marcus Senna e Leo Strine.
Grupos de Estudos IBGC

Comissão de Governança no Terceiro Setor

Em 2013, as dez reuniões deram sequência
nos trabalhos de elaboração, discussão e
consolidação dos textos que comporão o
Guia de Boas Práticas para Organizações do
Terceiro Setor de Origem Não Empresarial.
O texto foi pré-aprovado, em novembro, pela
comissão e, em fevereiro de 2014, passará
pela última discussão interna, para posterior
encaminhamento ao IBGC para avaliação, bem
como abertura para consultas ao público mais
amplo do Terceiro Setor.

São formados por associados ou não
associados ao IBGC que, voluntariamente,
reúnem-se para realizar estudos e debates entre
os participantes sobre temas emergentes de
Governança Corporativa. A meta de estudos e
os coordenadores são definidos pela Gestão.
Os temas atualmente em andamento são
Governança e Ética, Diversidade de Gênero e
Governança Alemã.

Grupos de Trabalhos IBGC

São formados por associados ou não associados
do IBGC, que, voluntariamente, contribuem
para a realização de atividades de interesse
do Instituto, com projetos de trabalhos e
coordenadores definidos pelo Conselho.
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