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MEN S A G E M D A A D M I N I S TR AÇ ÃO

1.1 PALAVRA DO CONSELHO
G4-1

John Doe, John Doe, John Doe, John Doe, John Doe, John Doe, John Doe, representantes do conselho IBGC em 2016

Ricardo Egydio Setubal, Luiz Carlos Cabrera, Roberto Waack, Robert Juenemann e Emilio Carazzai
Marta Viegas, Fernando Alves, Sandra Guerra e Eliane Lustosa (da esquerda para direita)

O ano de 2015 foi marcado por emblemáticos episódios

alta administração de grandes empresas nacionais que

que acabaram por escancarar fragilidades institucionais

mantinham forte atuação em projetos governamentais.

de nosso sistema político, bem como graves problemas
de governança corporativa em empresas de setores-

Ciente da gravidade desse cenário e alinhado com

chave da economia brasileira. Os desdobramentos da

as diretrizes do planejamento estratégico, o instituto

chamada Operação Lava Jato, deflagrada pela Polícia

promoveu uma agenda muito intensa em advocacy.

Federal em 2014, vêm desanuviar alguns dos maiores

Assim, no ano em que o IBGC completou vinte

esquemas de corrupção já vistos na história recente de

anos, o colegiado estimulou a gestão a ter atuação

nosso país. No desenrolar das investigações, na esteira

mais proativa e vocal, especialmente, em relação às

de indiciamentos e prisões foram colocados políticos e a

sociedades de economia mista (SEMs). Organizações
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estas que têm o Estado como controlador e também

Neste ano de comemoração dos 20 anos do IBGC, o

capital privado em sua composição acionária e que,

conselho também esteve bastante engajado na revisão

muitas vezes, são submetidas a ingerências político-

do Código das Melhores Práticas de Governança

partidárias, podendo acarretar falhas graves nas suas

Corporativa, principal documento do instituto, cuja

estruturas de governança.

5ª edição foi lançada em novembro. O tema esteve
presente na pauta de nove reuniões do colegiado em

Com o objetivo de melhorar as práticas das SEMs,

2015. As discussões do conselho deram apoio aos

foram lançadas no primeiro semestre deste ano a Carta

trabalhos realizados pela equipe responsável pela

de Opinião e a Carta Diretriz sobre a governança das

elaboração do documento e somaram-se às centenas

empresas dessa natureza societária. Para fechar a série

de contribuições enviadas por uma gama diversa de

de posicionamentos, no dia internacional de combate à

partes interessadas relevantes, por meio de audiências

corrupção (9 de dezembro), o IBGC lançou o caderno

públicas e restrita. Como diferencial às edições

de Boas Práticas de Governança Corporativa para

anteriores, o documento foi elaborado de forma a

Sociedades de Economia Mista. Concretizou-se a ação

se tornar menos prescritivo, com uma proposta de

em duas frentes complementares: a publicação desses

abordagem mais reflexiva que estimule as organizações

documentos e a ampliação de sua rede de relacionamentos

à prática consciente e efetiva da boa governança.

e de influência nos meios de discussões acerca da atuação
empresária das estatais, por meio de encontros e eventos.

Dando continuidade à agenda do ano anterior, tivemos
maior aproximação com as empresas familiares, tema

Diante desse movimento, o instituto foi convidado a

que permeou, durante todo o ano, no âmbito do

participar de audiência pública no Congresso Nacional

conselho e nas atividades do instituto. Vale destacar,

para debater as propostas legislativas, que originaram

assim, a realização dos fóruns exclusivos para esse

o projeto de Lei de Responsabilidade das Estatais, e

público, bem como cursos e seminários.

apresentar as recomendações de boas práticas de
governança. Além disso, o IBGC manteve ao longo

Dentro das ações estratégicas, o IBGC se manteve

do ano diálogo com representantes de órgãos como

fortemente envolvido nas questões da pauta do GT

TCU, CGU, Ministério da Fazenda e Departamento

Interagentes, coalizão de onze entidades atuantes no

de

Empresas

mercado de capitais e que compartilham a intenção de

Estatais (Dest), ligado ao Ministério do Planejamento,

estimular o desenvolvimento e a melhoria das práticas

Orçamento e Gestão.

de governança. Neste ano, o grupo avançou nas

Coordenação

e

Governança

das

discussões acerca do desenvolvimento e da elaboração
A propósito da Operação Lava Jato, o ano de 2015

de um código brasileiro de melhores práticas no formato

também foi marcado pela suspensão, por doze meses, dos

“pratique ou explique”, cujo conteúdo será inspirado no

dois únicos associados que tiveram seus nomes envolvidos

novo código do IBGC.

nas investigações da Polícia Federal. Os processos
foram conduzidos de forma sigilosa pelo Colegiado de

Previsto para ser finalizado no primeiro semestre de

Apoio ao Conselho (CAC)-Conduta e pelo conselho de

2016, o cumprimento do código brasileiro pelas

administração (CA). A suspensão dos associados em

empresas abertas será monitorado pela Comissão

questão se deu com viés educativo, a fim de incentivar a

de Valores Mobiliários (CVM), que já anunciou sua

melhoria das práticas de governança pelos mesmos.

intenção. A autarquia é entidade observadora do GT.

Mas a atuação do IBGC em 2015, certamente, não

Dentro desse cenário, no qual, por um lado, uma crise

se restringiu apenas aos desdobramentos da Operação

ética se instaura nas esferas pública e privada, bem

Lava Jato. Com um melhor equilíbrio de responsabilidades

como, por outro, o movimento dado por entidades

dentro da governança do instituto, o colegiado esteve

importantes que atuam no mercado de capitais tenta

mais fortemente atuante na estratégia da organização,

buscar ferramental para prevenir e minimizar atos

permitindo-nos posicionamentos cada vez mais firmes e

ilícitos no âmbito das empresas, pode-se concluir que

ações mais robustas. A diversidade e a pluralidade de

o tema da governança corporativa deve continuar no

conhecimento e experiências entre os conselheiros também

centro das discussões no próximo ano.

impulsionou um melhor desempenho do colegiado.
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Se assistimos com pesar ao desdobrar das revelações

estabelecidas para continuar a edificar uma nova

de casos de desvios de conduta por empresários

governança, na qual nós, conselheiros, deixaríamos de

e políticos pelo país, ao mesmo tempo, vemos a

ser meros expectadores para assumirmos o protagonismo,

oportunidade de construirmos, paulatinamente, um

ampliaríamos nossa preocupação em relação aos

futuro melhor para as gerações vindouras, com mais

valores intangíveis, às questões de sustentabilidade, à

ética, transparência e responsabilidade corporativa.

assunção de responsabilidades e à nossa função dentro
da sociedade como influenciadores e disseminadores

Nessa perspectiva, o instituto acredita que é preciso

das melhores práticas. E o IBGC tem papel fundamental

avançar em seus debates para além das fronteiras já

e central na construção desse novo paradigma.

Assinado pelo conselho de administração como colegiado

1.2 PALAVRA DA GESTÃO
G4-1

Denis Cuenca (secretário de governança), Henri Vahdat, Emilio Martos, Matheus Corredato Rossi e Angelim Curiel
Adriane de Almeida e Heloisa B. Bedicks (da esquerda para direita)

Completamos vinte anos de história com olhar de orgulho

descrença quase que generalizada tomou o mercado e

em relação às vitórias e avanços obtidos ao longo de

a sociedade e nos pressionou a atuar de forma ainda

nossa contínua jornada voltada à disseminação das

mais engajada em temas da atualidade.

melhores práticas de governança corporativa. Mas,
mesmo diante da festividade, não nos limitamos a

Nesse

atuar com os olhos no passado. O ano de 2015 foi

publicações, reuniões, encontros, audiências públicas

marcado por um cenário desolador, tendo vindo à tona

e entrevistas na imprensa com abordagens sobre

a falta de ética no âmbito político-partidário e na alta

o que recomendamos ser as melhores práticas de

administração de grandes empresas brasileiras. Uma

governança nas empresas de um modo geral e, mais

sentido,

posicionamo-nos

por

meio

de
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especificamente, nas empresas estatais, sobretudo

disseminação das boas práticas, a gestão entende que

nas SEMs. Mesmo permanecendo focados no setor

ainda é preciso avançar para atender os anseios de seu

privado, também criamos um grupo de estudos sobre

quadro associativo. Isso se tornou ainda mais relevante

governança pública para nos aprofundarmos no tema

devido ao resultado da última pesquisa de avaliação,

e para subsidiar as nossas futuras recomendações de

que apresentou queda de 4,7 pontos percentuais no

melhores práticas no âmbito governamental.

índice de satisfação dos associados em 2015 em
relação ao ano anterior.

Também alinhado às discussões da atualidade e à
evolução do ambiente de negócios, o IBGC lançou

O instituto também está atento para dois aspectos

a 5ª edição do Código das Melhores Práticas

advindos

de Governança Corporativa, condutor de todas

realizada por empresa especializada: comunicação

as nossas atividades e publicações. Lançado em

interna e liderança. Vale ressaltar que o instituto tem

novembro, o código é fruto de um ano e meio de

alocado esforços para prover a organização de

trabalho realizado por um extenso grupo composto

mais ferramentas de gestão de pessoas com vistas

por diferentes stakeholders.

a melhorar os processos internos. E, nesse sentido,

da

pesquisa

de

clima

organizacional

iniciamos projetos de mapeamento e revisão de nossa
Nesta edição, propusemos uma leitura mais reflexiva do

estrutura organizacional e de nossa infraestrutura, além

documento, ao estruturar sua redação em fundamentos

de investimentos em treinamento de nosso quadro de

e recomendações. A fim de proporcionar maior

funcionários, pois acreditamos que é preciso atuar no

aproveitamento do texto, também foi criada uma

fortalecimento e no reconhecimento de nosso capital

nova seção com as premissas do Código, cuja leitura

humano para tornar ainda mais efetiva a disseminação

prévia acreditamos ser indispensável. Adicionalmente,

de nossa causa.

destacamos na publicação a necessidade de os agentes
de governança lançarem um olhar crítico sobre as

Destacamos, ainda, o nosso público nos eventos e

externalidades geradas pela atuação das organizações.

cursos do IBGC. Em 2015, nessas duas atividades,
tivemos a presença de aproximadamente 7.900

Vale destacar, ainda, a fundamental contribuição de

pessoas. A alta demanda, especialmente pelos cursos

diversos associados no processo de revisão do código.

do instituto, demonstra o interesse cada vez maior do
mercado pelos assuntos de governança corporativa.

É preciso registrar que a participação de nossos
associados no IBGC, mais uma vez, impactou-nos

A despeito da conjuntura econômica brasileira, o

positivamente em 2015. Por meio das comissões, grupos

desempenho financeiro do IBGC superou expectativas.

de trabalho e estudos, geramos conteúdo e promovemos

Nesse ano, tivemos o melhor resultado da história do

o amadurecimento das discussões acerca dos temas

instituto. Fato que refletiu positivamente na qualidade

da governança. Nessa linha, lançamos as publicações

de nossas atividades e publicações.

relacionadas às SEMs (Carta Diretriz n. 5 e caderno
de boas práticas voltadas a essas organizações); o

Atentos a todas essas questões e com um olhar para os

caderno para secretaria de governança; o guia para

desafios que já se desenham para os próximos anos,

cooperativas; o Estudos de Casos n. 6: Empresas

reiteramos nosso compromisso pela disseminação das

Familiares não Listadas; e o Programa de Mentoria,

melhores práticas de governança. Em 2016, teremos

que visa promover a inserção de mulheres executivas

a revisão profunda de nosso planejamento estratégico.

experientes nos conselhos de administração.

Será a oportunidade para reavaliarmos nossas ações
e direcionamentos, certamente com proposições para

Sabedora da importância dos associados para o

os avanços em mais um ciclo de desbravamentos,

instituto no trabalho de produção de conhecimento e

descobertas e conquistas.

Assinado pela diretoria e superintendências
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2.1 PROPÓSITO E VALORES
G4-56 Capital social e de relacionamento

“SER REFERÊNCIA EM GOVERNANÇA CORPORATIVA, CONTRIBUINDO PARA O DESEMPENHO SUSTENTÁVEL DAS ORGANIZAÇÕES E
INFLUENCIANDO OS AGENTES DE NOSSA SOCIEDADE NO SENTIDO DE MAIOR TRANSPARÊNCIA, JUSTIÇA E RESPONSABILIDADE.”

VALORES

PRÓ-ATIVISMO

DIVERSIDADE

Comprometimento com a capacitação de agentes e com o

Valorização e incentivo à multiplicidade de ideias e opiniões;

desenvolvimento e a disseminação das melhores práticas;
INDEPENDÊNCIA
Soberania

nos

princípios,

zelo

COERÊNCIA
pela

imagem

e

imparcialidade em face de quaisquer grupos de interesse;

Entre iniciativas e princípios da governança corporativa,
que são:

Transparência — Consiste no desejo de disponibilizar para as partes interessadas as informações que sejam
de seu interesse e não apenas aquelas impostas por disposições de leis ou regulamentos. Não deve restringirse ao desempenho econômico-financeiro, contemplando também os demais fatores (inclusive intangíveis) que
norteiam a ação gerencial e que conduzem à preservação e à otimização do valor da organização;
Equidade — Caracteriza-se pelo tratamento justo e isonômico de todos os sócios e demais partes interessadas
(stakeholders), levando em consideração seus direitos, deveres, necessidades, interesses e expectativas;
Prestação de contas (accountability) — Os agentes de governança devem prestar contas de sua atuação
de modo claro, conciso, compreensível e tempestivo, assumindo integralmente as consequências de seus
atos e omissões e atuando com diligência e responsabilidade no âmbito dos seus papéis;
Responsabilidade corporativa — Os agentes de governança devem zelar pela viabilidade econômico-financeira das organizações, reduzir as externalidades negativas de seus negócios e suas operações e
aumentar as positivas, levando em consideração, no seu modelo de negócios, os diversos capitais (financeiro,
manufaturado, intelectual, humano, social, ambiental, reputacional etc) no curto, médio e longo prazos.
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2.2 MODELO DE NEGÓCIOS
FATORES EXTERNOS

MERCADO E ECONOMIA

SOCIEDADE CIVIL

CENÁRIO POLÍTICO

REGULAÇÃO E AUTORREGULAÇÃO

MEIO AMBIENTE

TECNOLOGIA

OUTRAS ORGANIZAÇÕES
Impactos diretos e
indiretos no
desenvolvimento e
aperfeiçoamento da
boa governança

IMPACTOS DO
TRABALHO DO IBGC

OS CAPITAIS*

INTELECTUAL

marca, reputação e biblioteca

HUMANO

voluntários, colaboradores e usuários

TECNOLOGIA,
PROCESSOS E
ESTRUTURAS DE
GOVERNANÇA
CAPACITAÇÃO CORPORATIVA

reguladores, mercado, imprensa,
sociedade civil, outras organizações
análogas, poder público,
fornecedores, universidades

PROPÓSITOS E
VALORES

FINANCEIRO

MANUFATURADO

reciclagem, transmissão on-line,
formato digital de publicações,
papel reciclado e teletrabalho,
atuação regional, emissões

CURSOS
CAPÍTULOS,
COMISSÕES E
GRUPOS DE
TRABALHO E
ESTUDOS

PRÁTICA DE
ADVOCACY

imobilizados

NATURAL

PROGRAMA CCI

PESQUISAS

SOCIAL E DE RELACIONAMENTO

receita de cursos, anuidade,
congresso, eventos e patrocínio

IMPACTO DO ADVOCACY

INTERCÂMBIO
NACIONAL E
INTERNACIONAL/
BENCHMARK

BANCO DE CONSELHEIROS
PUBLICAÇÕES E PESQUISAS
INDICADORES DE
GOVERNANÇA
EVENTOS

PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO
GESTÃO DE RISCOS

MENTORIA
PRÊMIOS
CÓDIGO DAS MELHORES
PRÁTICAS DO IBGC

Geração de conhecimento, desenvolvimento e aperfeiçoamento de práticas
*

Saiba mais sobre os capitais, segundo Relato Integrado, em: <goo.gl/IE3RxJ>.
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2.3 QUEM SOMOS

administração; desenvolvimento para conselheiros;

G4-3 G4-4 G4-6 G4-7 G4-8

e governança corporativa em segmentos específicos.
<http://goo.gl/08i4i0>

Fundado em 27 de novembro de 1995, o Instituto
Brasileiro de Governança Corporativa é uma entidade
sem fins lucrativos, de atuação nacional e internacional,

PESQUISAS

que tem como meta a busca pela excelência em

São desenvolvidas com o intuito de contribuir para a

governança nas mais diversas formas de organização.

compreensão do estágio da governança corporativa

Em sua atuação, como centro de conhecimento no

no país. Neste ano, o instituto lançou a 5ª edição

tema, promove cursos, pesquisas, eventos e programa

da Pesquisa de Remuneração dos Administradores.

de certificação, entre outras atividades direcionadas à

<http://goo.gl/WW1mDr>

governança corporativa.
Com sede em São Paulo, o IBGC atua regionalmente

EVENTOS

por meio de sete capítulos, localizados no Ceará,

Oferecidos ao longo do ano, em diversas localidades

Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio

e formatos, e em linha com a agenda temática do

Grande do Sul e Santa Catarina.

IBGC, os eventos trazem à pauta os diferentes temas
e experiências relacionados à governança corporativa.

O Código das Melhores Práticas de Governança

Direcionada para associados e não associados, a

Corporativa, cuja primeira edição foi lançada em

programação inclui palestras, fóruns acadêmicos,

1999, é balizador das práticas disseminadas pelo

exclusivos e de debates, webinars, além dos eventos

instituto. Assim, o código permeia todos os demais

Encontro de Conselheiros, Congresso Anual e Jornada

documentos publicados pelo IBGC: dos livros às

Técnica. Ver: <http://goo.gl/DJMc0T>

séries Cadernos de Governança, Estudos de Casos,
Experiências em Governança e Cartas Diretrizes. A 5ª
edição do código foi lançada em novembro deste ano.

PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO DE CONSELHEIROS
Lançado em 2009 a fim de melhor capacitar

O instituto possui também o seu Código de Conduta

conselheiros e candidatos a conselhos de administração

e tem atuado fortemente em ações de advocacy, por

e fiscal nas empresas em que atuam, bem como para

meio de pronunciamentos, como cartas de opinião e

incentivá-los a manter constante atualização profissional.

orientação, audiências públicas, reuniões e visitas.

Os profissionais que recebem a certificação passam

Desde 1998, quando realizou seu primeiro curso de

a integrar a comunidade dos conselheiros certificados

formação de conselheiros, o instituto já capacitou

IBGC (CCI), a qual oferece eventos exclusivos aos seus

milhares de executivos, conselheiros, acionistas e

integrantes, além de adesão a grupo fechado no LinkedIn.

profissionais liberais. Anualmente, o IBGC realiza

<http://goo.gl/vPBecP>

o Congresso Anual de Governança Corporativa e o
Encontro de Conselheiros.

CADERNOS DE GOVERNANÇA
O produto de sua programação pode ser acompanhado

A série busca trazer ao mercado informações práticas

nas publicações periódicas, como o IBGC em Foco

que contribuam para o processo da governança e

e o Boletim Informativo, e no website, que reúne o

auxiliem os administradores para um melhor desempenho

maior conteúdo sobre governança corporativa da

de suas funções. <http://goo.gl/l7gZSi>

América Latina. Para mais informações, acesse:
<www.ibgc.org.br>.

CÓDIGO DAS MELHORES PRÁTICAS DE
GOVERNANÇA CORPORATIVA
CURSOS
O

programa

O código apresenta recomendações de boas práticas
de

capacitação

está

para todos os tipos de organização. O documento é

segmentado nas categorias: introdução à governança;

fruto de análise e estudos pelo IBGC de referências

aperfeiçoamento

legais, regulatórias, acadêmicas e práticas, nacionais

em

do

governança;

IBGC
conselho

de
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e

internacionais.

A

adesão

às

recomendações

CARTAS DE OPINIÃO

do código é voluntária. Em novembro, o IBGC

Posicionamentos breves em que o IBGC manifesta

lançou a 5ª edição do documento (ver página 25).

sua opinião contrária ou a favor, de forma objetiva,

<http://goo.gl/TK2neQ>

sobre práticas, acontecimentos ou inovações relevantes
na esfera da governança corporativa. Podem ser
produzidos em resposta a fatos recentes ou em função

ESTUDOS DE CASOS

de assuntos definidos no planejamento estratégico do

Apresentam caráter mais prático e reforçam o objetivo

instituto. <http://goo.gl/PpBJqi>

de disseminar e compartilhar experiências de empresas
em um amplo leque da governança. Em agosto deste
ano, foi lançado o volume Empresas Familiares Não

CARTAS DE ORIENTAÇÃO

Listadas – Sul. <http://goo.gl/NSxkp0>

Posicionamentos breves em que o IBGC condensa as
melhores práticas de governança aplicáveis a situações
específicas. A base para esse tipo de posicionamento

EXPERIÊNCIAS EM GOVERNANÇA

são as recomendações distribuídas nas diversas

Têm o propósito de destacar o papel de pessoas e

publicações do instituto. Outro insumo importante são

órgãos da governança no seu processo de evolução

os documentos produzidos por grupos de trabalho,

em direção às melhores práticas, relatando os desafios,

formados por associados do IBGC ou especialistas

avanços e reflexões. <http://goo.gl/1T0O7f>

convidados. <http://goo.gl/D9UGJv>

CARTAS DIRETRIZES

PREMIAÇÕES

Posicionamentos analíticos e minuciosos do IBGC

O IBGC não realizou nenhuma de suas premiações

sobre

a

em 2015, pois elas passam por revisões de seus

questões de governança corporativa, geralmente

impactos e de sua continuidade (ver página 57).

desprovidas de direcionamento claro na legislação.

<http://goo.gl/26z12Z>

temas

polêmicos

diretamente

ligados

<http://goo.gl/bEzBgw>

“Quando olhamos para trás e buscamos fatos marcantes na evolução do nosso mercado
de capitais nos últimos 50 anos, certamente a criação do IBGC merece um espaço de
merecido destaque.
O instituto teve papel fundamental para ressaltar o papel da governança como
instrumento básico para sensibilizar as empresas quanto à importância de buscar um
relacionamento saudável com seus acionistas e também com seus stakeholders. Mas
muito mais do que isso, as iniciativas de cursos e publicações marcaram a qualidade
do trabalho do IBGC. Não estaria exagerando em afirmar que nos mercados em
desenvolvimento, ocupa papel de merecido reconhecimento e destaque!”
Roberto Teixeira da Costa,
primeiro presidente da CVM
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GOVE RNA NÇA

3.1 GOVERNANÇA NO IBGC
G4-34 G4-35 G4-36 G4-37 G4-38 G4-39 G4-42 G4-LA12 Non-GRI DMA

A estrutura de governança do IBGC é composta pela assembleia geral, conselho de administração (CA) e órgãos de
apoio, diretoria, superintendência, comitês coordenadores dos capítulos regionais e comissões. A alta administração do
IBGC, com exceção dos superintendentes, exerce atividade pro bono.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Sandra Guerra
Roberto S. Waack

Presidente do CA

Membro do Comitê de Pessoas

Eliane Aleixo Lustosa
Vice-presidente
Vice
presidente do CA

Robert Juenemann

Fernando Alves
Fernand

Membro do Comitê
de Pessoas (observador)

Vice-presi
Vice-presidente
do CA e
Membro ddo Comitê de
Auditoria e Riscos

Ricardo Egydio Setubal

Emilio Carazzai

Membro do Comitê de Pessoas

Coordenador do Comitê de Auditoria e Riscos

Marta Viegas Rocha

Membro do Comitê de Auditoria e Riscos

Luiz Carlos de Queiroz Cabrera
Coordenador do Comitê de Pessoas

IBGC - RELATÓRIO ANUAL 2015

13
ORGANOGRAMA
ASSEMBLEIA GERAL
Comitê de
Auditoria e Riscos

Colegiado de Apoio ao Conselho
Governança e Indicação

Conselho de
Administração

Comitê de
Pessoas

Colegiado de Apoio ao Conselho
Conduta

Diretoria Executiva

Administrativa Jurídica

Secretaria do CA

Henri
Vahdat

Financeira

Matheus
Rossi

Ouvidoria

Angelim
Curiel*

Superintendente Geral
Capítulos
Regionais

Comissões
Heloisa B. Bedicks

*

Superintendente
de Conhecimento

Superintendente de
Relacionamento e Operações

Adriane de Almeida

Emilio Martos

Gerente de
Capacitação

Gerente de
Pesquisas &
Conteúdo

Gerente de
Advocacy

Gerente de
Operações

Gerente de
Certificação e
Capítulo

Gerente de
Marketing e
Relacionamento

Gerente
Administrativo
Financeiro

Rodrigo
Trentin

Luiz
Martha

Danilo
Gregório

Vera
Marques

Marcos
Jacobina

Rafaell
Villar

Alexandre
Tanaami

Assumiu em março de 2015, em substituição a Sidney Ito. Pela primeira vez, o IBGC realizou um processo de recrutamento para a
escolha de um novo diretor. A Fesa Global Executive Search Transforming Leadership prestou o serviço em regime pro bono.

CAPÍTULOS REGIONAIS
Ceará**: Fernanda Veras Costa, Francisco Back e João Alberto da Silva Neto.
Minas Gerais: Marcus Tofanelli (coordenador geral), Ênio de Melo Coradi e Luís Nepomuceno.
Paraná: Marcelo Bertoldi (coordenador geral), Carlos Alexandre Peres, José Écio Pereira e Nelson Luiz Paula de Oliveira.
Pernambuco: Bruno Suassuna Monteiro (coordenador geral interino), Mariana Sultanum e Ricardo da Silva Belo. Antônio Jorge
Araújo (licenciado do cargo de coordenador-geral desde outubro de 2015).
Rio de Janeiro: João Laudo de Camargo (coordenador geral), Antônio Alberto Gouvêa Vieira, Aloísio Macário e
Lucia Casassanta.
Rio Grande do Sul: Cláudia Tondo (coordenadora geral), Carlos Humberto Amodeo Neto, Leonardo Wengrover,
Ubirajara dos Santos Vieira e Vladimir Barcellos Bidniuk.
Santa Catarina: Alfredo Burghi Júnior (coordenador geral), Marcelo Gasparino da Silva, Bruno Luís Ferrari Salmeron e
Sérgio Luiz Gargioni.
** Após a renúncia da Sra. Liduina Lundgren, o comitê coordenador do capítulo não escolheu outra coordenadora geral
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PERFIL DOS CONSELHEIROS, DIRETORES E SUPERINTENDENTES
GÊNERO

FAIXA ETÁRIA

Feminino

Masculino

Abaixo de
30 anos

Entre 30 e
50 anos

Mais de
50 anos

33%

67%

0

22%

78%

Diretores

0%

100%

0

33%

67%

Superintendentes

67%

33%

0

33%

67%

Conselheiros

ESTATUTO SOCIAL
O documento estabelece o objeto social do IBGC, sua
denominação, os direitos e deveres dos associados
e a representação do instituto, além de dispor sobre
assembleia geral e administradores, entre outros
tópicos. O estatuto vigente foi atualizado e aprovado
na assembleia geral extraordinária em março de 2014.
Entre as mudanças está a inclusão de novo mecanismo
de eleição dos conselheiros, o staggered board, no
qual os membros do conselho de administração terão
mandatos não unificados de três anos a partir de 2016.
Acesse o estatuto em: <http://goo.gl/yFMV4f>.

“Governança corporativa se resume
ao comportamento ético de todos os
envolvidos. Fácil de falar e difícil de
fazer em um mundo competitivo.
O IBGC surgiu para lembrar a todos,
insistentemente, que é preciso tentar,
mais e melhor. Em vez de aguardar
a punição, que não chega em muitos
casos, o IBGC veio para propor
medidas preventivas práticas e para
conscientizar e orientar. Sempre é
melhor prevenir do que remediar.”
Ricardo Leal,
professor titular da área de
finanças da Coppead/UFRJ

CONHEÇA CADA ÓRGÃO DA
GOVERNANÇA DO IBGC:

Todos os entes do colegiado devem atuar conforme
disposições do estatuto social e de seu regimento

ASSEMBLEIA GERAL

interno. Leia sobre atuação do CA em 2015 na

Tem como competência a eleição e a destituição

página 28 e conheça o perfil de cada membro em:

dos

<http://goo.gl/LXQk0z>.

membros

do

conselho

e

da

diretoria,

a

aprovação das contas, a alteração do estatuto,
a deliberação do orçamento e outras decisões do
interesse do instituto, conforme seu estatuto social:

COMITÊS DO CA

<http://goo.gl/cM50qs>.

Auxiliam a atuação do conselho em estudos sobre
matérias que demandem análise aprofundada e técnica
antes de serem levadas à deliberação do colegiado.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (CA)

São compostos apenas por conselheiros. Em 2015, o

É guardião das boas práticas de governança e

conselho contou com o comitê de auditoria e riscos e

responsável pela orientação geral, definição da

o de pessoas (página 31): <http://goo.gl/YIxiZA>.

estratégia e monitoramento dos planos de ação;
também se manifesta sobre os assuntos de relevância
para o instituto. Os atuais membros do CA, eleitos em

COLEGIADOS DE APOIO AO CONSELHO (CAC)

2014, terminam seus mandatos em março de 2016.

São compostos por associados aprovados pelo CA, com

Com exceção da presidente, que está em seu segundo

competência para tratar de assuntos relacionados ao

mandato consecutivo, os demais membros do CA

processo eleitoral e à aplicação do Código de Conduta

podem se candidatar à reeleição no próximo ano.

do IBGC. Quando não há conflito, podem elaborar e rever
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COLEGIADOS DE APOIO AO CONSELHO (CAC), COMISSÕES E GRUPOS DE TRABALHO
COLEGIADO DE APOIO
AO CONSELHO (CAC)

COMISSÕES DE
APOIO À GESTÃO

COMISSÕES
SETORIAIS

COMISSÕES
TEMÁTICAS

GRUPO DE
TRABALHO - GT

Conduta

Congresso

Governança em
Cooperativas

Estudos de
Sustentabilidade
para as Empresas

Carta Diretriz (SEM)

Governança e Indicação

Comunidade de
Conselheiros Certificados
do IBGC (CCI)

Governança em Empresas
de Controle Familiar

Comunicação de
Mercado

Diversidade

Educacional

Governança em
Empresas Estatais

Conselho de
Administração

Governança Pública

Internacional

Governança em
Instituições Financeiras

Estratégia

Temática

Governança em
Saúde

Finanças e Contabilidade

Governança no
Terceiro Setor

Gerenciamento de riscos
corporativos
Jurídica
Mercado de Capitais
Recursos Humanos
Secretaria de
Governança Corporativa

estudos e conduzir discussões sobre temas de interesse
do instituto. Em 2015, o conselho contou com o auxílio
de dois colegiados de apoio: o CAC-Conduta e o CACGovernança e Indicação: <http://goo.gl/nNPA37>.

DIRETORIA
Gerencia as atividades sociais, de negócios e de operações
do instituto e zela pela observância da lei e do estatuto e pelo
cumprimento das deliberações tomadas na assembleia geral,
nas reuniões do CA e em suas próprias reuniões. Dividida nas
áreas administrativa, jurídica e financeira, é composta por
três associados eleitos pelo CA para mandato de dois anos,

“A evolução das melhores práticas de
governança corporativa é fundamental
para o fortalecimento do mercado de
capitais e do ambiente de negócios no
Brasil. Um IBGC sólido, composto por
membros qualificados e engajados,
proporcionando reflexões e discussões
centrais sobre o tema, é essencial
nesse processo!’”
Leonardo Pereira,
presidente da CVM

permitida a reeleição. A diretoria designa a superintendência
como responsável a executar os assuntos pertinentes ao IBGC:
<http://goo.gl/7mnRxi>.

COMISSÕES
Contribuem para a qualidade e o aprofundamento das

SUPERINTENDÊNCIAS
Colocam

em

prática

discussões realizadas no instituto e organizam-se em três
os

direcionamentos

e

categorias, de acordo com seus objetivos: comissões de

orientações emanadas pelo conselho e pela diretoria.

apoio à gestão, comissões temáticas e comissões setoriais (ver

A superintendência geral é indicada pelo CA e participa

página 63). Em 2015, foram 417 participantes engajados

das reuniões do colegiado como convidada, além de

voluntariamente em uma ou mais das 21 comissões ativas,

receber apoio de sua equipe, segmentada em dois pilares:

47 nos quatro grupos de trabalhos e catorze nos comitês de

superintendência de conhecimento e superintendência de

apoio ao conselho. Saiba quem são os integrantes de cada

relacionamento e operações: <http://goo.gl/UkWEUm>.

grupo em: <http://goo.gl/Z0IsmU>.
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COMITÊS COORDENADORES DOS CAPÍTULOS REGIONAIS

contemple

Eleitos pelos associados, propõem para aprovação do

conhecimentos e origem regional. Assim, espera-se

CA seus planos de trabalhos anuais e disseminam as

que os membros do colegiado tenham algumas das

boas práticas em suas regiões. Os coordenadores são

qualidades a seguir:

diversidade

de

experiências,

gênero,

voluntários e devem ser associados vinculados a uma
determinada regional do instituto. Neste ano, contou

• Alinhamento e comprometimento com os princípios,

com a atuação dos seguintes capítulos: Minas Gerais

valores e código de conduta da organização;

(fundado em 2009), Paraná (2005), Rio de Janeiro

• Capacidade de comunicação e de julgamento próprio;

(2004) e Rio Grande do Sul (2002), Ceará (2014),

• Disponibilidade de tempo;

Pernambuco (2014) e Santa Catarina (2014). Ver

• Visão estratégica;

página 61 <http://goo.gl/mui46l>

• Capacidade de trabalho em equipe;
• Conhecimento

das

melhores

práticas

de

governança corporativa;

NÚCLEO REGIONAL

• Capacidade de interpretar relatórios gerenciais,

Contribui para organizar iniciativas de disseminação
das boas práticas de governança nas regiões onde não
existem capítulos formalizados. O grupo é formado por
associados (voluntários) e possui agenda de encontros
sazonal. Em 2015, houve atividades nesses moldes

contábeis, financeiros e não financeiros;
• Conhecimento sobre a legislação societária e

de regulação;
• Conhecimentos sobre o apetite e tolerância a

riscos da organização.

em Campinas.
Os candidatos a conselheiros são entrevistados pelo CACda

governança e Indicação, sendo sugeridos aos associados,

Governança, acesse <www.ibgc.org.br>, na seção

previamente ao período de votação, aqueles que melhor

IBGC/Governança do IBGC.

preenchem os requisitos de qualificação. A recomendação

Para

mais

informações

sobre

cada

órgão

de diversidade e de complementariedade é também

CAMINHOS DA GOVERNANÇA G4-38 G4-40
Os nove conselheiros atuais foram eleitos pelos
associados em assembleia geral ordinária em março de

incentivada na composição dos comitês coordenadores de
capítulos, eleitos em assembleias gerais locais.

AVALIAÇÃO G4-44 G4-LA11

2014 e terão seus mandatos encerrados em março de
2016. Os conselheiros são associados e considerados

O desempenho dos conselheiros e colaboradores

membros independentes – não obtêm ganhos financeiros

passa por processo de avaliação anual, cada qual

vinculados ao instituto. Realizam trabalho pro bono.

respondendo a questionários específicos:
• Conselho de administração: pelo quarto ano

A partir de março de 2016, conforme o estatuto

consecutivo, a avaliação é feita pela empresa de

social, os conselheiros passarão a ter mandatos de

consultoria The Boston Consulting Group (BCG),

três anos – com exceção desta primeira eleição nos

cujo processo utilizado contempla entrevistas

novos moldes, em que o tempo de permanência dos

e uma avaliação 360º com consulta aos pares

membros será escalonado conforme classificação nas

(veja os resultados na págin 29). O processo foi

eleições. Os três primeiros classificados terão mandato

conduzido de forma pro bono;

de três anos, os três seguintes, dois anos, e os demais,

• Diretoria: A avaliação dos diretores, que também

um ano. Sendo assim, anualmente, será renovado um

ficou sob condução da BCG, estava sendo concluída

terço do colegiado. A mudança visa dar estabilidade

quando da finalização deste relatório. Assim como

à organização, mantendo o seu histórico e evitando

realizado com o conselho, o processo inclui entrevistas

grandes alterações no âmbito do conselho.

e avaliação 360° com consulta aos pares;
• Superintendência e gerência: Neste ano, o IBGC

Em linha com as recomendações do Código das

revisou o perfil de competências e o processo de

Melhores Práticas de Governança Corporativa, o

avaliação de desempenho. Os superintendentes

IBGC incentiva que a composição de seu conselho

e gerentes passaram por avaliação 360º;
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• Colaboradores: a metodologia aplicada para

• Declaração de ausência de conflito de interesses

os gestores foi expandida para toda a equipe,

assinada e renovada anualmente por conselheiros,

com o perfil de competências adaptado para às

diretores e coordenadores gerais de capítulos.

diferentes funções;

—— A declaração integra a Política de Conflito

• Comissões: Anualmente, os próprios membros

fazem

uma

autoavaliação

dos

de Interesses, a qual se centra no uso dos

trabalhos

recursos financeiros e em situações não

desenvolvidos. Em 2015, a gestão também passou

financeiras, como, por exemplo, não auferir

a avaliar as contribuições das comissões, dando

vantagens tal qual indicação de instrutores,

conhecimento ao conselho de administração.

palestrantes e temas em eventos do IBGC,
nem quando em contato com empresas e
instituições em nome do instituto.

3.2 CÓDIGO E POLÍTICAS

• Regime de alçadas, que estabelece formalmente

as fronteiras de atuação do CA e da gestão.

G4-41 G4-49 G4-50 G4-56 G4-57 G4-58
Capital Intelectual Non-GRI DMA

Estas ações se somam a outras políticas institucionais
A

associados,

do IBGC, cujo intuito é dar maior transparência aos

instrutores, conselheiros certificados e terceiros assinam

alta

administração,

colaboradores,

critérios e processos internos, como as políticas de

e vinculam-se ao Código de Conduta do instituto,

porta-vozes (<http://goo.gl/63JKmw>), gratuidade

cujo conteúdo contempla os princípios de governança

e reembolso aos dirigentes, representação do IBGC

corporativa contidos no Código das Melhores Práticas,

diante de terceiros, uso do cartão de crédito corporativo

além de apontar princípios específicos, como, por exemplo:

e despesas e viagens.

• Precedência dos objetivos coletivos do IBGC

sobre interesses particulares ou profissionais
dos seus integrantes, em todas as atividades

CÓDIGO DE CONDUTA

realizadas no âmbito do instituto;
• Coerência nas manifestações de representantes

do IBGC perante terceiros;
• Caráter voluntário das contribuições profissionais

dos associados ao IBGC.

A versão atual, revisada em 2014, traz normas
aplicáveis aos associados, conselheiros e coordenadores
de capítulos, bem como disposições relativas ao
processo de gestão do Código de Conduta e ao
processamento de denúncias. Leia documento em:

Cabe ao CAC-Conduta, formado por sete membros

<http://goo.gl/eSnXnp>.

designados pelo conselho, porém totalmente independente
dele, receber e analisar denúncias de violação do
Código de Conduta. É por meio da ouvidoria e, mais

CANAIS DE DENÚNCIA

recentemente do colegiado de conduta, que o IBGC
recebe manifestações e denúncias, não sendo aceitas

O IBGC disponibiliza canais para receber manifestações,

as anônimas. As denúncias recebidas pela ouvidoria são

contribuições, elogios, críticas e denúncias:

direcionadas ao colegiado de apoio ao CA, que avalia o

• Ouvidoria: As manifestações são recebidas por

envio ao conselho de administração. Todas as denúncias

um ouvidor. Neste ano, não houve registro de

recebidas são processadas em sigilo.

processos em andamento;

O instituto, por meio da superintendência e da diretoria,

• Colegiado de apoio ao conselho (CAC)-Conduta:

também avalia temas de seu cotidiano que possam

As denúncias relacionadas ao Código de Conduta

causar algum impacto em suas atividades, para, então,

são recebidas pelo coordenador do grupo. Neste

endereçá-los ao CA. Estão entre as preocupações críticas

ano, o CAC tratou de dois casos de empresas

decisões estratégicas ou de posicionamento institucional

associadas

no mercado. O IBGC dispõe, ainda, de dois importantes

Operação

instrumentos de governança:

desenvolvido pelo CAC na página 63). Acesse os

envolvidas
Lava

Jato

nas
(leia

investigações
sobre

canais em: <http://goo.gl/a4Vu3I>.
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MAPEAMENTO DE PROCESSOS

do ano, houve uma revisão dessa matriz, devido ao
cenário político econômico brasileiro. Os principais

Dando continuidade às melhorias de fortalecimento

riscos que podem afetar o Instituto são:

organizacional, o IBGC promoveu o mapeamento dos
processos das seguintes áreas: secretaria de governança,

• Assuntos legais;

capacitação, controladoria, faturamento, financeiro/contas

• Crise macroeconômica;

a receber e pagar. Em 2016, o processo continua nas

• Fraude;

áreas de eventos, comunicação, pesquisas e publicações.

• Produtos e serviços;
• Recursos humanos;

No ano anterior, as áreas submetidas ao processo foram as

• Reputação e imagem.

de relacionamento, operações (secretaria) e certificação.

DESAFIOS E OPORTUNIDADES

3.3 GERENCIAMENTO DE RISCOS
G4-2 G4-14 G4-37 G4-45 G4-46 G4-47 Non-GRI DMA

O IBGC continuou a tratar dos temas materiais
levantados em pesquisa realizada em 2013* para
o planejamento estratégico. Como se trata de pontos
profundos, os trabalhos de melhoria e prevenção

O IBGC dispõe de matriz de risco, cabendo à diretoria e à

continuaram em 2015. Está prevista uma atualização

gestão sua operacionalização, identificação e gestão dos

dessa pesquisa no próximo ano.

impactos. Por sua vez, é dever do CA o seu monitoramento,
cujo assunto é avaliado semestralmente pelo comitê de

SWOT**

auditoria e riscos. Também sob a responsabilidade da
gestão está a administração do Plano de Gerenciamento
de Crise, para o qual é estabelecido ciclo desde a
identificação até a resolução, segundo probabilidade de
ocorrências e nível de impacto potencial. Mas cabe ao
CA a implantação de processos de due diligence. A fim
de obter subsídios para identificar e gerir impactos, riscos
e oportunidades, o conselho pode contar com pesquisas
e consultas a partes interessadas.
A matriz de risco do IBGC contempla as categorias
(estratégica, operacional ou financeira), os riscos,
premissas, plano de ação e responsáveis. No final

FORÇAS
Capital humano: o instituto continuou o processo de
fortalecimento organizacional, bem como profissionalizou
a pesquisa de clima e investiu em coaching para suas
lideranças (página 50).
Reputação e imagem: O IBGC serviu de referência para a
imprensa neste ano, especialmente em temas relacionados
ao cenário de crise institucional no país. Na grande mídia,
não houve registro de matérias negativas. Vale destacar o
caderno especial sobre governança corporativa do jornal Valor
Econômico, no qual o instituto esteve presente em nove matérias.

FRAQUEZAS
Atuar de forma mais engajada: Em 2015, houve a
intensificação das ações de advocacy (página 54);
Tecnologia e sistemas: mapeamento e investimento na área de TI.

RISCO POTENCIAL
IDENTIFICADO

MONITORAMENTO
E REAVALIAÇÃO

PLANO DE
CRISE

OPORTUNIDADES
FATO GERADOR
AVALIADO

Movimento pela transparência e redução da corrupção:
Ações de advocacy com foco nas sociedades de economia
mista; início dos estudos e pesquisas sobre governança pública.
Maior interesse pelos temas de governança: solicitações de
entrevistas e inserções na mídia (ver página 26).

AMEAÇAS
REGISTRO

GERENCIAMENTO
DA CRISE

Dispersão de esforços e limitação da infraestrutura:
continuação do processo de mapeamento das áreas;
mapeamento da estrutura física do IBGC.

*

Ver Relatório Anual de 2013 em <http://goo.gl/Kfv6Ve>, página 32.

**

Sigla em Inglês de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças.
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DES EMP E NH O 2 0 1 5

DESTAQUES

LANÇAMENTO DA 5ª EDIÇÃO DO CÓDIGO DAS MELHORES
PRÁTICAS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA (PÁGINA 25).

AMPLIADAS AS AÇÕES DE ADVOCACY (PÁGINA 54).
• Publicação de posicionamentos e recomendações

para as sociedades de economia mista (SEMs).
• Diálogos com órgãos do governo e entes do congresso

nacional para discutir a governança das estatais.

INSTITUCIONAL
• 20 anos do IBGC (página 32).

INTERNACIONAL
• Reunião do Global Network of Director Institutes

(GNDI) e participação na reunião anual do Instituto
de Gobierno Corporativo de Latino América (IGCLA)
(páginas 53 e 54).
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4.1 OBJETIVOS E MAPA ESTRATÉGICOS
G4-2 G4-42 Non-GRI DMA

O planejamento estratégico (PE) do IBGC é atualizado anualmente a fim de ajustar a velocidade e os caminhos nos
quais serão realizadas as atividades do instituto. As diretrizes, entretanto, mantêm-se até que haja mudanças por
meio de uma revisão profunda de seu plano-mestre.
No papel de pensar as premissas estratégicas da organização no médio e no longo prazos, a exemplo do ano
anterior, o conselho de administração (CA), diretores, superintendentes, coordenadores de capítulos e gerentes,
promoveram a atualização do PE referente ao período 2013 a 2016. Um processo mais profundo de revisão do
planejamento estratégico está previsto para o próximo ano.
A atualização do PE resultou no balanced scorecard (BSC) para 2015, assim como em indicadores e metas
definidos para cada perspectiva e a partir dos objetivos estratégicos. A revisão da estratégia para o próximo ano
será tratada na seção “IBGC em 2016”, na página 58.

2015

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Propósito
do IBGC

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

1
Partes
Interessadas

Intensificar o advocacy das principais causas de governança

2 Ampliar a atuação junto às empresas médias e familiares
3

Atrair para o IBGC decisores e formadores de opinião
(acionistas, herdeiros, conselheiros, executivos e investidores)
para assegurar relevância

4

Aprofundar o conhecimento sobre as práticas de governança no
setor público, objetivando contribuir com recomendações

5

Liderar a produção e a disseminação de conhecimento de
governança no País

Aprendizado e
Crescimento

6

Acelerar e intensificar o programa de fortalecimento organizacional

Financeira

7

Solidificar e diversificar as fontes de recursos do IBGC

Processos
Internos

NOVO

NOVO
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INDICADORES E METAS ESTRATÉGICOS*

PERSPECTIVA DAS PARTES INTERESSADAS

UNIDADE

Indicador

2014

2015

Realizado

Meta

Realizado

Cumprimento do programa de advocacy

%

86%

100%

em avaliação

Novos membros com perfil target

%

83%

80%

em avaliação

Taxa de retenção de membros

%

85%

85%

em avaliação

% De associados satisfeitos com o IBGC

%

79%

84%

74%

% Participantes satisfeitos nos eventos

%

95%

95%

95%

% Participantes satisfeitos nos cursos

%

95%

95%

95%

Usuários com perfil target

%

*

60%

em avaliação

PERSPECTIVA INTERNA

UNIDADE

Indicador

2014

2015

Realizado

Meta

Realizado

Taxa de renovação da certificação

%

75%

75%

76%

Crescimento base de certificados ativos

%

0,40%

5%

7%

Cumprimento do programa de publicações
e pesquisas

%

95%

90%

em avaliação

Inserções em veículos de referência

unid.

545

450

561

Entrevistas concedidas

unid.

208

190

191

Cumprimento do plano do capítulo

%

86%

85%

85,00%

Posicionamento sobre responsabilidade corporativa

%

*

100%

em avaliação

Lançamento do Código das Melhores Práticas

%

*

100%

em avaliação

UNIDADE

2014

PERSPECTIVA DO APRENDIZADO E CRESCIMENTO
Indicador

2015

Realizado

Meta

Realizado

Cumprimento do programa de capacitação

%

99%

100%

em avaliação

Cumprimento do programa de processos e TI

%

90%

100%

em avaliação

Revisão da estrutura organizacional

%

*

100%

em avaliação

UNIDADE

2014

PERSPECTIVA FINANCEIRA
Indicador
Meses operacionais de caixa

Realizado

2015
Meta

Realizado

meses

7,2

6

em avaliação

Cumprimento do orçamento anual

%

159%

100%

em avaliação

Captação de recursos de institutos e fundações

%

*

1% da
receita líquida

em avaliação

*

Os resultados consolidados de 2015 e a metas para o próximo ano serão divulgados em nosso website e durante a
Assembleia Geral Ordinária (AGO) a se realizar em 29 de março de 2016.
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ATIVIDADES E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
Alinhado ao planejamento estratégico e aos objetivos do ano, o IBGC promoveu 82 eventos com público total de
5.374 pessoas e 76 cursos nos quais se inscreveram 2.523 alunos. As atividades do instituto, em sua maioria,
atingiram os objetivos 2 e 3 (ver página 23).

EVENTOS
QUANTIDADE
2012

2013

2014

2015

Congresso

1

1

1

1

Encontro de CCIs

10

8

9

10

Encontro para Conselheiros

-

1

1

1

Fórum Acadêmico

5

4

3

1

Fórum de Debates

4

4

7

7

Fórum Exclusivo

1

8

12

10

Jornada Técnica

-

1

-

1

Lançamento de Publicação

1

1

5

14

On-line (webinars + transmissão ao vivo)

5

10

4

4

Palestras

36

34

31

21

Seminários

-

6

3

4

Eventos de advocacy*

-

-

-

5

Encontros - Programa de Mentoria**

-

-

-

3

63

78

76

82

2012

2013

2014

2015

Congresso

449

622

646

629

Encontro de CCIs

381

296

279

436

-

114

166

182

Fórum Acadêmico

122

125

125

22

Fórum de Debates

198

175

420

280

Fórum Exclusivo

14

98

129

127

Jornada Técnica

-

35

-

45

Total

PÚBLICO

Encontro para Conselheiros

Lançamento de Publicação

113

127

696

853

On-line (webinars + transmissão ao vivo)

325

610

309

241

2.073

1.688

1.862

1.543

Seminários

Palestras

-

680

395

539

Eventos de advocacy*

-

-

-

386

Encontros - Programa de Mentoria**

-

-

-

91

3.675

4.570

5.027

5.374

Total

*

Neste ano, os eventos de advocacy passaram a configurar como categoria. Antes estavam incluídos entre palestras e seminários.

** O Programa de Mentoria teve início em 2015.
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CURSOS
QUANTIDADE
2012

2013

2014

2015

Abertos

49

41

38

37

In company

26

39

31

39

Total

75

80

69

76

2012

2013

2014

2015

1.211

1.187

1.257

1.301

869

1.659

1.013

1.222

2.080

2.846

2.270

2.523

PÚBLICO

Abertos
In company
Total

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2015
1. INTENSIFICAR O ADVOCACY DAS PRINCIPAIS
CAUSAS DE GOVERNANÇA

2. AMPLIAR A ATUAÇÃO JUNTO ÀS EMPRESAS
MÉDIAS E FAMILIARES
Em 2015, o IBGC realizou um total de 158 atividades,
entre eventos e cursos, para um público de 7.897 pessoas.
Quase um quarto dessas atividades (24,5%) teve como foco

O IBGC intensificou suas atividades em advocacy,

as empresas médias e familiares e atraiu 22% do público

especialmente no que se refere ao intuito de melhorar

total dos cursos e eventos do ano. Destaque para o Fórum

a governança nas SEMs. Nesse sentido, o instituto

Regional de Empresas Familiares – Nordeste, promovido

realizou

posicionamentos,

pelo capítulo regional de Pernambuco (veja as atividades

reuniões, audiências e visitas a empresas dessa

dos capítulos na página 61), que reuniu 182 participantes.

eventos,

publicações,

natureza societária, além de ter atraído atores
importantes e influentes para discutir projeto de lei

Vale destacar também a realização de três fóruns exclusivos

que versa sobre a responsabilidade das estatais, em

para empresas familiares em 2015. Esses encontros

tramitação no Senado Federal (veja detalhes de todas

restritos visam promover a troca de experiências, desafios

essas atividades na página 54).

e soluções entre pares que vivenciam o mesmo contexto
no sistema de governança corporativa. São voltados a

O instituto também trabalhou no sentido de ser agente

públicos específicos da alta administração.

promotor da incorporação das melhores práticas
de governança corporativa no debate sobre ética,
compliance e Lei Anticorrupção. Assim, o IBGC realizou
dez eventos no ano com a temática e também a primeira

3. ATRAIR PARA O IBGC DECISORES E
FORMADORES DE OPINIÃO

edição do curso Compliance e Lei Anticorrupção.
Metade dos cursos e eventos realizados pelo IBGC no ano
A fim de consolidar o Código de Melhores Práticas

(50,63%) focou neste objetivo e atraiu 3.721 participantes,

de Governança Corporativa como modelo a ser

o que representa 47% do público total do ano.

seguido pelas organizações brasileiras, o instituto
trabalhou no sentido de estabelecê-lo como base do

Os dois grandes eventos em destaque são o Encontro de

Código Brasileiro de Governança Corporativa, em

Conselheiros e o Congresso Anual.

desenvolvimento no âmbito do GT Interagentes (leia
mais na página 55).

Em 2015, o curso para conselheiro de administração,
que está alinhado com esse objetivo, teve doze turmas
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e 521 alunos. As aulas ocorreram em São Paulo, Rio

ENCONTRO DE CONSELHEIROS

de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre e Belo Horizonte.
O IBGC também interagiu com agentes importantes
do setor público e os trouxe para eventos focados
em discutir a governança nas estatais. Entre eles,
representantes do Tribunal de Contas da União, da
Controladoria Geral da União, do Ministério da
Fazenda e do Departamento de Coordenação e
Governança das Empresas Estatais (Dest), ligado ao
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
Ao fomentar e aprofundar a discussão sobre questões
de governança enfrentadas por diferentes tipos de

Com o objetivo de atualizar os conselheiros nas questões

empresas e níveis de responsabilidades, o IBGC

de governança, por meio de relatos e discussões sobre

incentiva a criação de conhecimento diferenciado

experiências

de

junto aos associados e à sociedade em geral. Um

empresas, a terceira edição do evento tratou do tema

exemplo disso é a realização dos fóruns exclusivos

“Conselho de Administração e Gestão de Riscos”.

para presidentes de conselhos de administração e

O público total foi de 182 profissionais.

para CEOs. Em 2015, foram realizados seis encontros

vivenciadas

por

administradores

voltados para esses públicos.

CONGRESSO ANUAL

4. APROFUNDAR O CONHECIMENTO SOBRE AS
PRÁTICAS DE GOVERNANÇA NO SETOR PÚBLICO

Principal e maior evento anual do IBGC, o Congresso

Além das atividades de advocacy voltadas às SEMs (ver

deste ano seguiu a agenda temática “20 anos IBGC:

página 54), o IBGC iniciou em 2015 os estudos acerca

passado, presente e futuro da governança corporativa”.

da governança pública. Para isso, formou um grupo de

O público de pagantes foi de 629 pessoas. Os pontos

trabalho composto por membros do CA e da gestão,

altos da programação foram o painel internacional

associados com afinidade com o tema e acadêmicos.

com

participação

de

representantes

do

Global

Network of Director Institutes (GNDI), a homenagem

Como desdobramento deste trabalho, o instituto

aos fundadores do IBGC e o lançamento da 5ª edição

promoveu palestra com o ex-presidente do Supremo

do Código das Melhores Práticas de Governança

Tribunal Federal, Joaquim Barbosa (foto).

Corporativa (ver página 25). Saiba mais sobre o
Congresso em <http://goo.gl/HvK3aV>

O grupo de trabalho realizou cinco reuniões e um
encontro extraordinário, além de encomendar estudo
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acadêmico de uma especialista, a ser finalizado em

4.2 LANÇAMENTO DO CÓDIGO

2016.

5. LIDERAR A PRODUÇÃO E A DISSEMINAÇÃO
DE CONHECIMENTO DE GOVERNANÇA NO PAÍS
Em 16 de novembro, ao fim do primeiro dia do Congresso
Anual, o IBGC lançou a 5ª edição do Código das
Melhores Práticas de Governança Corporativa (ver
item 4.2), principal documento do instituto.
Entre as outras atividades ligadas a esse objetivo

No ano em que o IBGC completou 20 anos, o instituto

estratégico também estão ações de advocacy (página

lançou a 5ª edição do Código das Melhores Práticas

54), publicações (página 56), eventos, cursos e ações

de Governança Corporativa. O documento é fruto

de comunicação (página 26).

de um ano e meio de trabalho intenso, liderado pela
comissão de revisão, composta por 41 integrantes e

6. ACELERAR E INTENSIFICAR O PROGRAMA DE
FORTALECIMENTO ORGANIZACIONAL

dividida em três subgrupos para discussão dos capítulos
do documento e um para a seção introdutória.
O processo de revisão contou com três etapas para

O IBGC realizou uma série de atividades ao longo do

discussões e consultas públicas acerca do conteúdo:

ano a fim de melhorar o ambiente e os processos internos.

consulta pública inicial em 2014 e, neste ano,

Assim, como principais medidas, o instituto realizou:

audiência restrita, consulta pública e debate no âmbito

• Mapeamento de processos de áreas de secretaria de

governança, capacitação e de finanças (controladoria,

do conselho de administração junto aos coordenadores
dos subgrupos e gestores do IBGC.

faturamento, contas a receber e pagar);
• Projeto de revisão da estrutura organizacional;

Esta edição considera o novo ambiente de negócios,

• Pesquisa de clima com empresa especializada;

no qual se tem cada vez mais em evidência a

• Coaching de liderança para superintendentes,

responsabilidade dos diferentes agentes de governança

gerentes, coordenadores e analistas.

diante de temas como sustentabilidade, corrupção,
fraude e abusos nos incentivos de curto prazo para

Leia mais no capítulo Dimensão Socioambiental, na

executivos e investidores.

página 49.

7. SOLIDIFICAR E DIVERSIFICAR AS FONTES DE
RECURSOS

Além disso, o documento apresenta uma estrutura de
texto na qual se separou “fundamento” e “práticas”, a
fim de estimular o exercício de reflexão em relação às
recomendações e de servir como referência de consulta

A fim de atender a esse objetivo estratégico e otimizar a

pelas organizações.

atração de recursos para o instituto, o IBGC criou a área
de captação, que responde à gerência de marketing

O código foi lançado em novembro, ao final do

e relacionamento, e contratou uma profissional para

primeiro dia do Congresso Anual do IBGC (foto). Na

coordenar o setor. O resultado foi o crescimento de

ocasião, foi realizada uma palestra para esclarecer as

85,44% na atração de patrocínios às atividades do

novidades e as mudanças no documento.

IBGC em relação a 2014. Para os dois principais
eventos do instituto, os índices de crescimento foram

Saiba

de aproximadamente 92% para o Congresso Anual e

<http://goo.gl/gNCaHs>

194% para o Encontro de Conselheiros.

do documento em <http://goo.gl/Uf4UBZ>.

mais

sobre
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4.3 RELACIONAMENTO E COMUNICAÇÃO

“O IBGC vem dando inestimável contribuição
ao desenvolvimento do mercado de
capitais brasileiro ao longo de seus vinte
anos de existência. Todos os progressos
que o mercado observou nas últimas duas
décadas – que foram marcadas por eventos
relevantes, como, entre outros, o lançamento
do Novo Mercado – tiveram influência direta
ou indireta do arcabouço de boas práticas
de governança corporativa construído e
constantemente aperfeiçoado pelo IBGC.”

G4-8 Capital Social e de relacionamento

Em sua missão de disseminar as melhores práticas,
o IBGC conta com o importante apoio de seus
associados, potenciais engajadores e multiplicadores
dos conceitos e princípios da boa governança. Com
o intuito de mantê-los atualizados e cientes de suas
ações, são produzidas publicações periódicas – IBGC
em Foco (impresso trimestral) e o Boletim Informativo
(newsletter semanal) – e é dado acesso prioritário aos
materiais do instituto. O trabalho de disseminação

Reginaldo Alexandre,
presidente da Apimec Nacional

ocorre também de forma ampla por outros canais,
como website, mídias sociais (Twitter e LinkedIn), Canal
IBGC, comunicados, webinars, publicações (impressa,
on-line ou via aplicativo de tablets) e entrevistas

DISSEMINAÇÃO PELA IMPRENSA

à imprensa.

O IBGC foi procurado pela imprensa para falar,
O cenário político, agitado pela revelação de casos

especialmente, sobre os temas relacionados à boa

de corrupção na alta administração das empresas

governança como forma de prevenção à corrupção,

investigadas pela Operação Lava Jato, impulsionou

governança

tanto o interesse da imprensa em publicar matérias

Governança Corporativa, além de ser consultado

relacionadas ao tema da governança corporativa,

sobre as melhores práticas de forma geral.

nas

estatais,

Código

Brasileiro

de

quanto a associação de novos membros ao quadro
Em 2015, tivemos a diminuição no número de

do IBGC.

entrevistas concedidas e publicação de matérias em
O interesse da mídia pelo tema também é decorrente da

relação ao ano anterior, mas um crescimento em termos

intensificação das ações de advocacy, especialmente,

qualitativos, com elevação no número de inserções em

na governança das SEMs (ver página 54).

mídia target.

RELAÇÃO COM A IMPRENSA
2013

2014

2015

Entrevistas concedidas

205

208

191

Inserções gerais

1284

1356

1212

Inserções em mídia target*

580

545

561

QUADRO DE ASSOCIADOS
Pessoa Física
Pessoa Jurídica
1737
1350

1503
1339

1074

1212

1314

1408

1487

880
709

597

463
33

2003

48

2004

64

2005

93

2006

126

2007

140

2008

150

2009

177

2010

193

2011

192

169

2012

2013

183

2014

173

2015

* Veículos avaliados como estratégicos previamente propostos pela gestão e aprovados pelo conselho.
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PESQUISAS DE OPINIÃO

G4-37 G4-PR4 G4-PR5

A fim de conhecer os anseios e as percepções dos associados, o
instituto realiza anualmente pesquisa de satisfação. Além dessa

CANAL IBGC

iniciativa, ao longo do ano, promove-se também avaliação via
internet de cada uma de suas atividades, para assim conhecer

Em 2015, o instituto criou uma nova plataforma de

o nível de satisfação dos participantes e assegurar a qualidade

divulgação de vídeos de seus seminários, palestras

das ações e do conteúdo disponibilizado. Neste ano, não foi

e congressos ocorridos nos últimos anos. Assim, a

registrado nenhum caso de não conformidade com a política

antiga TV IBGC foi substituída pelo Canal IBGC. Com

comercial e de produtos do IBGC.

navegação mais moderna e responsiva (que se adapta
a todo tipo de dispositivo móvel e navegador), a nova
plataforma permite buscas por palavras-chave ou ainda

PESQUISA DE SATISFAÇÃO

por temas. Com conteúdo gratuito, o canal visa ampliar
e democratizar o acesso ao conhecimento gerado nos

Público-alvo: Associados.

eventos do instituto. Acesse a página do Canal IBGC em:

Amostragem: Retorno de 27,5% dos 1.835 membros

<http://goo.gl/qrWLAS>.

ativos (associados pessoas físicas, representantes de
pessoas jurídicas e associados mantenedores).
Formato: Envio on-line em 11 de novembro de 2015.
Índice: O nível de satisfação dos associados foi de
74,3%. Em 2014, o índice foi de 79%.
Pós-avaliação: O material é compilado e avaliado pela

PUBLICAÇÕES NO TABLET

área de relacionamento e apresentado ao conselho
de administração.

Com o objetivo de ampliar o acesso aos conteúdos das

Entre os temas de maior interesse dos associados, no

publicações do IBGC e acompanhando a evolução dos

âmbito dos eventos e cursos, estão os relacionados

meios de acesso à informação, além dos onze cadernos

à governança em empresas familiares, estatais e

já presentes no ano anterior, o instituto disponibilizou

sociedades de economia mista, formação de conselheiros

em seu aplicativo para tablets:
1. 5ª edição do Código das Melhores Práticas de

de administração e secretaria de governança.

Governança Corporativa;
2. Guia das Melhores Práticas de Governança
para Cooperativas;

AVALIAÇÃO ON-LINE

3. Caderno n. 12 – Boas Práticas de Governança

Público-alvo: participantes dos cursos e eventos.

4. Todas as cinco cartas diretrizes.

Corporativa para Empresas de Capital Fechado;
Amostragem: retorno de 60,1% dos 1.301 alunos dos
cursos abertos (exceto in company) e 54,4% dos 5.374

O aplicativo pode ser encontrado com o nome

participantes dos eventos.

“Publicações IBGC” no Google Play e na App Store.

Formato e período: ao final de cada evento ou módulo do
curso, os participantes recebem um link para avaliação
de instrutores/palestrantes, conteúdo e infraestrutura.
Pós-avaliação: o material é compilado, avaliado pelo
centro de conhecimento do instituto e apresentado
ao conselho, e eventuais sugestões são apreciadas,
podendo ser incorporadas às edições seguintes.
Balanço:

neste

ano,

o

nível

de

satisfação

dos

participantes, tanto dos cursos quanto dos eventos, ficou
em torno de 95%.
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4.4 O CONSELHO EM 2015

ou ocorrências relevantes no âmbito da governança

G4-42 G4-44

corporativa, e que também pode ser produzido em
resposta a fatos recentes ou em função de assuntos

O conselho de administração do IBGC, em 2015,

definidos no planejamento estratégico do instituto.

focalizou seus esforços nas discussões iniciadas no
ano anterior, relativas ao papel estratégico do instituto,

O documento foi o primeiro de uma série sobre governança

ao seu posicionamento nos temas de advocacy e à

das SEMs lançada em 2015. Procedidos à carta de

melhoria em sua governança interna. A diversidade

opinião, foram publicados uma carta diretriz e um caderno

e a pluralidade do colegiado, em termos de saberes

de boas práticas para empresas dessa natureza.

e experiências, foi crucial para o enriquecimento dos
debates e avanços dentro do órgão.

O conselho também trouxe para a pauta de suas reuniões
a necessidade de o IBGC aprofundar-se nos estudos

Destacamos, assim, a consolidação de um conjunto de

relacionados à governança pública. Dessa forma, criou-

iniciativas que visaram definir de forma mais clara os

se um rico debate sobre o tema entre os conselheiros.

papéis dos órgãos de governança do IBGC, dando
ao conselho a possibilidade de melhor contribuir no

Ao longo deste ano, o conselho do IBGC também

direcionamento estratégico do instituto.

dedicou tempo considerável na análise de dois casos
de conduta, reforçando a preocupação do instituto com

Entre as ações, está a sintonia mais fina da matriz Raci

as questões reputacionais e com a efetiva adoção das

(sigla para Responsible, Accountable, Consult and Inform),

boas práticas de governança pelas organizações dentro

onde se procurou equilibrar as responsabilidades do CA

e fora de seu quadro associativo. Como resultado, os

e do corpo executivo do instituto, dando, dessa forma,

dois únicos associados ligados ao caso Lava Jato foram

continuidade ao processo de fortalecimento da diretoria,

suspensos por doze meses.

iniciado no ano anterior. A matriz Raci é uma ferramenta
cujo objetivo se finca na atribuição de responsabilidades

No

e funções dentro de um processo ou projeto.

superintendentes, gerentes e coordenadores gerais de

mês

de

agosto,

conselheiros,

diretoria,

capítulos se reuniram no interior de São Paulo, em um
Por meio dessa iniciativa, pudemos ter a consolidação

retiro de dois dias, para a atualização do planejamento

da atuação da diretoria – segmentada em administrativa,

estratégico para o ano de 2016.

financeira e jurídica –, que passou a ter reuniões
regulares com as superintendências e contou com a

Na ocasião, reforçou-se a necessidade de continuar

elaboração de seu regimento interno, possibilitando

o fortalecimento da área de advocacy, cuja atuação

uma atuação maior na administração da organização.

intensificada em 2015 culminou em resultados bastantes

Assim, em 2015, tivemos uma diretoria mais atuante na

relevantes, impulsionando o IBGC a um novo patamar

execução da estratégia definida pelo conselho.

diante às partes interessadas.

DIRECIONAMENTO ESTRATÉGICO

REVISÃO DO CÓDIGO

O conselho de administração deu muita atenção às

O conselho também teve envolvimento relevante no

discussões relacionadas ao direcionamento estratégico

processo de revisão do Código das Melhores Práticas

do instituto, pauta presente em grande parte das

do IBGC, que foi tema de nove reuniões em 2015. Na

reuniões do colegiado em 2015. O órgão também

pauta desses encontros, foram discutidos os princípios

promoveu a introdução e a fundamentação de uma

da governança corporativa, os temas críticos e até a

prática mais robusta em advocacy.

estruturação do texto do documento.

Assim, o conselho iniciou o ano discutindo a minuta do

O ápice do envolvimento do colegiado neste processo

posicionamento sobre a governança nas sociedades de

foi a sessão de dia inteiro, após o planejamento

economia mista (SEM), lançado em fevereiro no formato

estratégico. O CA se reuniu com coordenadores dos

de carta de opinião – documento no qual o IBGC

subgrupos de revisão do código para discutir em

manifesta sua opinião, de forma objetiva, sobre práticas

profundidade os temas do documento.
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AVALIAÇÃO DO CA

central, os mecanismos e processos de governança e a

Com o propósito de seguir as boas práticas de governança

infraestrutura de informação. Como nos três processos

e, portanto, buscar pelo seu aperfeiçoamento contínuo, o

anteriores, conselheiros, diretores e superintendentes

conselho de administração do IBGC fez a autoavaliação

responderam a um questionário on-line, no qual

do seu desempenho e, pela quarta vez, fez a avaliação

avaliaram o colegiado e cada um dos conselheiros.

de cada um de seus membros. Neste ano, entretanto,

Durante o processo, também foram apreciadas as

foram incluídos no processo aspectos relacionados à

atividades do CA no ano.

sucessão da presidente do CA (descrito no item seguinte),
Com as melhorias realizadas desde o ano passado na

cujo mandato se encerra em março de 2016.

secretaria do conselho, tanto nos processos como nas
A metodologia de anos anteriores foi mantida,

ferramentas utilizadas para acompanhar a atuação do

explorando a relação entre conselheiros e a conexão

colegiado, pôde-se mensurar como o CA empregou seu

com o órgão de governança, o processo decisório

tempo em 2015.

ALOCAÇÃO DO TEMPO NAS REUNIÕES DO CA
RCA APENAS WKSP. PE E COD. MP
15%

24%

Atividades do IBGC

6%

24%

Estratégico

19%

19%

Governança do IBGC

9%

9%

Comitês do CA

9%

9%

Sessão Exclusiva

5%

5%

Colegiados de Apoio ao CA

4%

4%

Orçamento

1%

2%

Pendências

2%

2%

Tópicos de Governança

1%

1%

Gestão do IBGC

0%

0%

Consent Agenda

13:20

21:20

8:00

5:40

20:40

15:00

16:20
8:00
7:35

Workshop de Planejamento Estratégico

4:15

(2 dias de Ago/15)

3:35

Código MP

2:05

(1 dia de Ago/2015)

1:30
1:15
0:10

reunião do CA apenas
com workshop de planejamento estratégico e reunião com coordenadores da revisão do código

O CONSELHO EM NÚMEROS

6h30

17h00

7h00

Reuniões via
conferência telefônica

Planejamento estratégico
(presencial)

Reunião sobre a revisão do
código (durante o planejamento)

74h00
Reuniões presenciais

COMITÊS DO CONSELHO

12

3

35

5 reuniões presenciais

5 reuniões presenciais

Reuniões
presenciais

Conferências
telefônicas

Decisões remotas
(e-mail, Doodle
e Surveymonkey)

Comitê de
auditoria e risco

Comitê de
pessoas

20 ANOS IBGC: PASSADO, PRESENTE E FUTURO DA GOVERNANÇA CORPORATIVA

30
A AVALIAÇÃO INDICOU AS PRINCIPAIS REALIZAÇÕES
DO CA EM 2015:

SUCESSÃO DA PRESIDÊNCIA
Em janeiro de 2015, ao término da avaliação 360° do

• Reações à Lava Jato e debate dos temas de

colegiado, a presidente do conselho de administração

sociedade de economia mista

(PCA), cujo mandato se finaliza em março de 2016,

—— Agilidade na resposta

iniciou e liderou o processo de sua sucessão. Foram

—— Posicionamento claro e contundente

quatro rodadas de conversas individuais com os

• Revisão do Código das Melhores Práticas de

Governança Corporativa

conselheiros, iniciadas em janeiro e realizadas em
ciclos ao longo de todo ano.

• Maior integração e participação dos conselheiros
—— Alinhamento às causas do IBGC

Para conferir ainda maior objetividade no trato da

—— Preparo e participação nas reuniões

questão, foi antecipada a avaliação do colegiado em

—— Espírito e corpo de colegiado

2015 para o mês de novembro – em anos anteriores,

• Melhoria na governança

ocorria em janeiro –, a qual, neste ano, também incluiu

—— Maior delegação à gestão

aspectos relacionados à sucessão. A partir de uma

—— Fortalecimento da diretoria

lista de competências, os conselheiros priorizaram

—— Consolidação do modelo organizacional

aquelas particularmente recomendáveis para o próximo
presidente, incluindo a disponibilidade de tempo.

RECOMENDAÇÕES PARA MELHORIAS DO CA:

O resultado desta priorização foi discutido na reunião

• Simplificar a governança do IBGC, adequando a

sua complexidade ao porte da instituição;
• Reservar,

na

de

agenda

maneira
para

antecipada,

temas

estratégicos

de novembro e passou a integrar os requisitos para
um próximo presidente do conselho. A partir desse

tempo

processo

que

envolveu

todos

os

conselheiros,

(não

o colegiado convergiu para um perfil que será

operacionais) e/ou de risco - para garantir

apresentado ao conselho eleito em 29 de março,

profundidade adequada às discussões;

em sua primeira reunião, logo após a eleição na

• Melhoria dos materiais apresentados pela gestão:

mais executivos e propositivos;
• Simplificar a pauta da reunião: eliminando

assembleia geral ordinária (AGO), que tem como
propósito a eleição do novo presidente do conselho
de administração do instituto.

temas operacionais;
• Alinhar objetivos e plano de trabalho dos comitês

com o CA no início do ano;
• Realizar um trabalho de formação do time do CA,

no início do mandato. Afinal, todos são muito
bons, mas poucos se conhecem. O grupo se
beneficiaria se pudesse acelerar sua integração;
• Melhorar o portal do conselho.

A avaliação do Conselho foi realizada em caráter pro
bono por BCG – The Boston Consulting Group no Brasil e
liderada por seu sócio e líder da prática de organização
e governança, Christian Orglmeister. Agradecemos à
dedicação e ao trabalho prestado ao IBGC.

“Ao longo das últimas décadas, os
detentores majoritários do capital
deixaram de ser os únicos interessados
nas empresas de que participam.
Um leque mais amplo de stakeholders
ganhou importância e relevância.
Além de minoritários e acionistas de
companhias com estrutura de capital
pulverizada, o interesse público quanto
à gestão dos bens privados exigiu o
desenvolvimento de um arcabouço de boa
governança composto por leis, regulação
e autorregulação. A criação do IBGC,
há 20 anos, enriqueceu este processo e
ajudou a estabelecer uma pauta positiva
para a governança corporativa no Brasil.”
Antonio Castro,
presidente da Abrasca
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Também como parte do processo de sucessão, a

do processo de parcerias do instituto no âmbito da

partir do segundo semestre, a PCA convidou os

gestão de pessoas. Com esses apoios, foi possível

conselheiros que se candidatariam à reeleição para

trazer para a organização o novo diretor financeiro

que a acompanhassem em eventos e atividades

e profissionalizar a pesquisa anual de clima, antes

em que desempenha o papel de representação do

realizada com instrumentos internos da área de recursos

conselho. A medida teve em vista a retenção de

humanos. Além disso, vale destacar a finalização do

conhecimento para o próximo colegiado, além de

extenso trabalho de revisão da estrutura organizacional,

partilhar o relacionamento desenvolvido no decorrer

liderado pela diretoria administrativa.

de sua presidência. Paralelamente, a secretaria do
conselho recebeu a incumbência de formalizar todos
os novos processos do órgão adotados e aqueles

COMITÊ DE AUDITORIA E RISCOS

revitalizados para que os aperfeiçoamentos feitos

O comitê manteve o monitoramento do desempenho

fossem institucionalizados.

econômico-financeiro

do

instituto,

com

foco

na

execução orçamentária, contexto tributário e matriz
de riscos. O comitê interagiu com a diretoria e com a

COMITÊ DE PESSOAS

gestão, propondo iniciativas materiais para revisão das

O comitê deu continuidade à revisão das ferramentas

receitas, do modelo organizacional e do programa de

de gestão de pessoas e da estrutura organizacional

investimentos. A despeito dos desafios da conjuntura

do instituto e à avaliação das competências e do

econômica por qual atravessa o país, o instituto

desempenho do corpo executivo. O desafio do

vem se superando, ano a ano, no seu desempenho

comitê em 2015 foi dar maior clareza às funções dos

econômico-financeiro, com consequências relevantes

diretores, bem como à sua interação com o conselho

para a qualidade das suas atividades de geração de

de administração e as superintendências do IBGC.

conhecimento, educação, publicações e vocalização

O órgão também teve envolvimento na validação

da sua missão.

ASSINADO PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO COMO COLEGIADO

“Por sua relação de longo prazo com os participantes dos planos que administram, os
fundos de pensão estão entre as instituições que conhecem mais de perto a importância
de se ser capaz de inspirar confiança. E, como para existir confiabilidade nesse grau
é essencial se investir em boas práticas de governança, os fundos estão também entre
os que melhor podem aquilatar a extrema importância da contribuição que o IBGC vem
dando nesse particular.
Um ponto marcante é a sua expressiva contribuição à qualificação profissional de gestores
e conselheiros, através da excelência de seu programa de educação continuada e do
sistema de certificação que oferece.”
José Ribeiro Pena Neto,
Diretor-presidente da Abrapp
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4.5 IBGC 20 ANOS
A agenda temática que pautou todas as atividades ao longo de 2015 foi “20 anos IBGC: Passado, Presente e
Futuro da Governança Corporativa”.
Alinhado a essa temática, podem-se destacar as seguintes atividades:

Encontro dos presidentes do conselho de administração
do IBGC: Evento que abriu a agenda de eventos
comemorativos do IBGC trouxe na pauta o futuro da
governança corporativa com a atual conjuntura político-econômica do país.
Foto: Mauro Rodrigues Cunha, Paulo D. Villares, Bengt
Hallqvist, Sandra Guerra, Gilberto Mifano e José Monforte
(da esquerda para direita)

Palestra com presidentes da Comissão de Valores
Mobiliários (CVM). Na ocasião, discutiu-se os 20
anos de governança no Brasil e a atuação da autarquia
nessas quase quatro décadas de existência.

Foto: Roberto Teixeira da Costa, Leonardo Pereira,
Sandra Guerra, Francisco Costa e Silva e Marcelo
Trindade (da esquerda para direita)

Palestra do ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, sobre governança pública (ver
página 24) <http://goo.gl/fb0nSH>
Congresso anual: Homenagem aos fundadores do IBGC, com apresentação de vídeo especial e entrega de
placas comemorativas aos primeiros desbravadores da governança corporativa no Brasil.

IBGC em Foco: Em comemoração aos vinte anos, um
novo projeto gráfico foi elaborado. Em novembro, o IBGC
lançou a edição especial 20 anos com uma compilação
de artigos de especialistas em áreas distintas do tema da
governança. Leia em: <http://goo.gl/gNCaHs>.

“O IBGC tem sido um farol na busca constante pelo aperfeiçoamento e pela disseminação
da transparência e da responsabilidade no mundo corporativo. O Instituto exerce um
papel decisivo para a elevação dos níveis de governança das empresas brasileiras.
É, portanto, um parceiro indispensável para quem se esforça para desenvolver o mercado
brasileiro de capitais.”
Denise Pavarina,
presidente da Anbima
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LINHA DO TEMPO — IBGC AO LONGO DOS 20 ANOS

Primeiro evento público do IBCA, no Museu
de Arte Moderna, abre ciclo de debates
inédito no país sobre conselhos de
administração e governança corporativa.
Primeira edição do curso para
conselheiros de administração.
Realizada a primeira Jornada Técnica
para Washington (EUA).
Em comemoração ao seu 5º aniversário, o IBGC
realiza o primeiro Congresso Brasileiro de
Governança Corporativa.
O IBGC inicia a implantação de um processo de
planejamento estratégico para nortear seus passos
até 2010 e garantir seu propósito de ser referência
nacional em governança corporativa.
Lançada a 3ª edição do Código das Melhores
Práticas de Governança Corporativa, revista e
ampliada, na qual é abordado de forma
didática e detalhada o papel dos diferentes
públicos-alvo da governança.
Nova regional é formalizada: o capítulo Rio
Primeira edição do Prêmio IBGC Itaú de Jornalismo
Lançado o Código de Conduta do IBGC

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Publicada a primeira Carta Diretriz, na qual o
instituto se posiciona sobre o tema da independência dos conselhos de administração, e a nova série
de Estudos de Casos sobre a gestão de riscos.
O IBGC adota as diretrizes da Global Reporting
Iniative (GRI) em seu Relatório Anual, levando
informações financeiras e não financeiras aos
seus stakeholders

2008

IBGC é escolhido como Centro de Excelência e
Incubador em Governança para América Latina,
Caribe e África Lusófona pelo GCGF.
Relatório Anual de 2009 é vencedor do 12º Prêmio
Abrasca na Categoria Organização não Empresarial.
Assinado tratado de cooperação com a GRI para
hospedar as atividades da iniciativa no Brasil nos
próximos dois anos.

2010

Vence o prêmio anual da International Corporate Governance Network (ICGN), na categoria
Excelência em Governança Corporativa.
Membro fundador do Global Network of
Director Institutes (GNDI).
Realização do 1º Fórum Exclusivo para
presidentes de conselho.

20 anos do IBGC
Lançamento da 5ª edição do Código das Melhores
Práticas de Governança Corporativa.

2009

2011

Criação do Instituto Brasileiro de Conselhos de
Administração (IBCA)

Inicia-se a estruturação do curso para conselheiros.
O IBCA passa a ser Instituto Brasileiro de
Governança Corporativa (IBGC) e lança o Código
das Melhores Práticas de Governança Corporativa,
primeiro documento do gênero no país.
Lançada a 2ª versão do Código das Melhores
Práticas de Governança Corporativa, que
passa a abordar propriedade, gestão,
auditoria independente e ética, além do
conselho de administração.
Realização do primeiro Prêmio IBGC de
Monografias e lançamento da pesquisa
Panorama Atual da Governança Corporativa
(parceria com a Booz Allen Hamilton).
Formalizada a criação de sua primeira regional
do instituto, o capítulo Sul.
IBGC completa 10 anos e lança o livro Uma
década de Governança Corporativa e realiza a
primeira edição do Prêmio IBGC de
Governança Corporativa.
Formalização do capítulo Paraná, a terceira
regional do Instituto.
Inicia a série de Cadernos de Governança
Corporativa com o título Guia de Orientação
para o Conselho Fiscal.
O IBGC anuncia dois grandes programas:
Certificação e Banco de Conselheiros.
Lançada a quarta edição do Código das
Melhores Práticas de Governança Corporativa.
Formalizada a criação da quarta regional, o
capítulo Minas Gerais.
Publicada nova série Experiências em
Governança Corporativa, tendo como primeiro
volume A Prática da Sustentabilidade: Desafios
vividos por Agentes da Governança Corporativa.
Relatório Anual de 2010 é vencedor pelo
segundo ano consecutivo do 13º Prêmio Abrasca
na Categoria Organização não Empresarial.
Participação na primeira reunião dos Centros de
Excelência em Governança em Washington DC.

2012
2013

Promoção do primeiro Encontro de Conselheiros.
Aprovação de outros três capítulos: Santa
Catarina, Pernambuco e Ceará.

2014

Divulgação do novo Código de Conduta.
Relatório Anual 2013 do IBGC é classificado em
segundo lugar no Prêmio Abrasca.

2015
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DI M E NS Ã O E CO N Ô M I C A
G4-9 G4-17 G4-EC1 G4-DMA G4-ONG8 Capital Financeiro

Em 2015, o instituto continuou a desenvolver sua

fornecedores, com estabelecimento de contratação de

estratégia de melhoria de processos internos, integração

serviços anuais – e não pontuais –, e de cuidadosa

de sistemas, investimento em capacitação da equipe

gestão do fluxo de caixa. Os investimentos do ano

e busca de especialistas com o objetivo de continuar

(Capex) foram substanciais, sem perder de vista a meta

a realizar atividades com alto padrão de qualidade

de garantir meses operacionais de caixa superiores a

a valores justos, gerando resultados que permitam a

seis meses de operação.

ampliação dos investimentos em seu propósito e nas
demandas crescentes de boas práticas de governança

Estas decisões e resultados estão traduzidos nas

corporativa no país. O superávit apresentado pelo

demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de

instituto no ano é resultado da forte negociação com

dezembro de 2015, apresentadas a seguir:

ATIVO TOTAL

DISPONIBILIDADES

2013

5.772.721

2013

3.384.122

2014

6.913.087

2014

5.308.068

2015

9.113.785

2015

7.276.042

19,8%
31,8%

56,9%
37,1%

RECEITAS BRUTAS

RESULTADO DO EXERCÍCIO

2013

16.015.707

2013

578.380

2014

18.151.874

2014

987.433

2015

20.806.322

2015

2.099.949

13,3%
14,6%

MESES OPERACIONAIS DE CAIXA (MOC)
2013
2014

0

5

5,0

3
0

1

6,0

5

8

2015

7,2

2

5

2

5

6

4

4 0
4

5

0

6

1

2
4 9
8

7 8

2

2

5

9

2

9

0

6
1

3
9

5

4

9

0
4

9

2 9

5

4

7

0

3

2

6

112,7%

8

9

4

1

70,7%

2
3

0

9

3
3

9
8

5
7
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FONTES DE RECEITA

RECEITAS E CUSTOS DAS ATIVIDADES (2015)

Receitas de serviços

Receitas

Receitas de anuidades e certificações
Outras receitas

Custos

Cursos

10.549.339 3.075.651

Sócios

2.848.436

422.891

Trabalhos voluntários

2.365.266

1.155.719

Congressos

2.322.447

1.308.363

Palestras e eventos

1.017.767

584.993

Rendimentos Financeiros

756.287

0

Publicações

484.774

130.029

Certificação e banco
de conselheiros

462.006

109.819

Centro de Pesquisas

0

113.859

Prêmios

0

2.819

13.889.553

2015

3.310.442

3.606.327

2013

16.015.707

2014

18.151.874

2015

20.806.322

ALOCAÇÃO DE RECURSOS
Serviços
Anuidades e certificações
Outras
4.969.007

532.709

2015

1.402.426

2013
2014

5.423.534
6.017.349

2015

6.904.142

2013

2014

2015

Valor econômico direto gerado

16.411.790

18.556.120

21.259.153

Receitas

16.411.790

18.556.120

21.259.153

Valor econômico distribuído

15.833.410

17.568.688

19.159.204

Custos operacionais

5.423.534

6.017.349

6.904.143

Salários e benefícios de empregados

5.935.273

6.840.365

7.970.194

Despesas fixas

3.955.940

4.171.417

3.672.755

Pagamentos a provedores de capital

83.964

90.096

107.357

Pagamentos ao governo

434.699

449.461

504.755

Valor econômico retido

578.380

987.433

2.099.949
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5.1 DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS
BALANÇOS PATRIMONIAIS
Em 31 de dezembro de 2015 e 2014 (em Reais)

ATIVO

NOTA EXPLICATIVA

2014

2015

Circulante
Caixa e equivalentes de caixa

3

5.308.068

7.276.042

Contas a receber

4

836.456

933.942

1.832

4.426

218.554

64.021

6.364.910

8.278.431

Impostos a recuperar
Outras contas a receber

Não circulante
Imobilizado

5

224.177

206.791

Intangível

6

324.000

628.564

548.177

835.355

6.913.087

9.113.786

2014

2015

Contas a pagar

271.778

141.950

Obrigações sociais

238.882

274.671

81.574

62.442

Total do ativo

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

NOTA EXPLICATIVA

Circulante

Obrigações tributárias
Provisão de férias e remuneração variável

7

1.275.402

1.532.658

Receitas antecipadas

8

1.394.996

1.351.661

3.262.632

3.363.382

3.650.455

5.750.404

3.650.455

5.750.404

6.913.087

9.113.786

Patrimônio líquido
Patrimônio social

9

Total do passivo e do patrimônio líquido

“O IBGC teve um papel fundamental para colocar o tema governança corporativa na
agenda econômica do Brasil ao longo dos seus 20 anos de vida. A constatação pode ser
feita de maneira simples. No ano 2000, quando foi fundado o jornal Valor Econômico, hoje
o principal diário de notícias especializadas do País, a busca pela expressão “governança
corporativa” trazia apenas duas páginas de resultados com reportagens. No ano passado,
foram 33 páginas de reportagens sobre o assunto. O próximo passo no avanço da
governança corporativa no Brasil é tirá-la do plano das ideias e das formalidades e fazer
com que suas regras e conceitos entrem na vida e no dia a dia das empresas.”
Edemir Pinto,
diretor presidente BM&FBovespa
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014 (em Reais)

NOTA EXPLICATIVA

2014

2015

2.2.2

9.128.151

10.549.339

Com anuidades

2.2.3

2.590.748

2.848.436

Com congressos

2.2.4

1.797.751

2.322.447

Com certificação e banco de conselheiros

378.636

462.006

Com publicações e pesquisas

116.885

484.774

653.100

1.017.767

149.300

-

2.874.882

2.365.266

462.422

756.287

18.151.874

20.806.322

Com cursos

(2.544.555)

(3.075.651)

Com congressos

(1.067.791)

(1.308.363)

Receitas operacionais
Sem restrições
Com cursos

Com palestras e eventos

10

Com prêmios
Trabalho voluntário

11

Receitas financeiras

Custos operacionais

Com palestras e eventos

(567.165)

(584.993)

Com publicações

10

(152.556)

(130.029)

Com certificação e banco de conselheiros

(119.927)

(109.819)

(89.374)

(2.819)

Com prêmios
Com centro de pesquisas
Trabalho voluntário

11

Outros custos

17

(=) Resultado bruto

(100.104)

(113.859)

(941.432)

(1.155.719)

(434.444)

(422.891)

(6.017.349)

(6.904.143)

12.134.525

13.902.179

(1.500.283)

(1.619.055)

(6.840.365)

(7.970.194)

(105.709)

(199.252)

Despesas e/ou receitas operacionais
Administrativas
Despesas com pessoal

12

Depreciações e amortizações
Aluguel e condomínio
Trabalho voluntário

11

Despesas financeiras

13

(677.190)

(696.825)

(1.933.450)

(1.209.547)

(90.096)

(107.357)

(11.147.093)

(11.802.230)

987.433

2.099.949

(=) Superávit do exercício

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(em Reais)

PATRIMÔNIO SOCIAL

SUPERÁVITS
ACUMULADOS

TOTAL

2.663.022

-

2.663.022

-

987.433

987.433

987.433

(987.433)

-

3.650.455

-

3.650.455

Saldos em 1º de janeiro de 2014
Superávit do exercício
Transferência do superávit do exercício
Saldos em 31 de dezembro de 2014

-

2.099.949

2.099.949

Transferência do superávit do exercício

Superávit do exercício

2.099.949

(2.099.949)

-

Saldos em 31 de dezembro de 2015

5.750.404

-

5.750.404

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014 (em Reais)

Superávit do exercício

2014

2015

987.433

2.099.949

102.673

199.252

1.153.400

(97.486)

15.350

(2.594)

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
(-) Diminuição de contas a pagar
(+) Aumento de obrigações sociais
(+/-) Aumento/diminuição de obrigações tributárias
(+) Aumento de provisão de férias e remuneração variável

(184.854)

151.561

191.770

(129.828)

44.708

35.789

(26.850)

(19.132)

284.737

257.256

(+/-) Aumento/diminuição de adiantamento de clientes

(341.432)

(43.335)

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

1.239.502

351.483

Aquisição de bens do ativo fixo e intangível

(302.989)

(483.458)

(=) Fluxo de caixa consumido nas atividades de investimento

(302.989)

(483.458)

(=) Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa

1.923.946

1.967.974

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício

3.384.122

5.308.068

Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício

5.308.068

7.276.042

(=) Aumento nas disponibilidades

1.923.946

1.967.974

Fluxo de caixa utilizado nas atividades de investimento

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014 (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:
• Promover pesquisas e desenvolver, publicar ou distribuir, gratuita ou onerosamente, material técnico sobre

governança corporativa;
• Promover a capacitação profissional de sócios, conselheiros de administração, diretores executivos, auditores

e outros agentes da governança corporativa;
• Incentivar o aprimoramento dos orgãos sociais, inclusive os técnicos e consultivos das empresas e demais organizações;
• Estimular empresas a adotar como diretrizes fundamentais de gestão e controle a transparência, a prestação

de contas, a equidade e a responsabilidade corporativa;
• Promover a inserção das boas práticas de governança na cultura das empresas e demais organizações e

difundir suas idéias e valores, por meio de palestras, debates, cursos, congressos e atividades congêneres;
• Influenciar a formulação, aprovação e execução de políticas públicas voltadas à inserção das boas práticas

de governança nos diversos tipos de organizações; e
• Colaborar com instituições nacionais ou internacionais que tenham propósitos afins.

Para a consecução de seus objetivos, o Instituto poderá contratar e remunerar empregados, professores,
pesquisadores, entre outros profissionais, bem como celebrar contratos ou outros instrumentos com pessoas
físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, nacionais ou internacionais.
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.

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), estando em conformidade com as Normas
Internacionais de Contabilidade (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB).
Como se trata de um instituto sem fins lucrativos, as demonstrações contábeis foram preparadas,
principalmente, de acordo com a ITG 2002 (R1) – entidade sem finalidade de lucros, aprovada
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em 02 de setembro de 2015, e pela NBC TG 1000 – Contabilidade para pequenas e médias
empresas, para os aspectos não abordados pela ITG 2002 (R1) – Entidade sem finalidade de lucros.
As demonstrações contábeis foram aprovadas pelo conselho de administração do instituto em 15
de fevereiro de 2016.

2.2. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS
2.2.1. RECEITAS E DESPESAS
As receitas de cursos, inscrições, anuidades, eventos e as despesas são contabilizadas com base
no regime contábil de competência de exercício. Uma receita não é reconhecida se há uma
incerteza significativa da sua realização.

2.2.2. RECEITA DE CURSOS
Receitas provenientes de cursos oferecidos pelo Instituto para formação, informação, aprimoramento
de conhecimento e padrão superior de educação continuada para conselheiros de administração,
proprietários, gestores, herdeiros, sucessores, investidores e executivos de empresas, além de
profissionais das mais diversas áreas, associados ao Instituto ou não.
São registradas com base no regime contábil de competência de exercício. 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. RECEITAS DE CONGRESSOS
As receitas relacionadas à arrecadação de congressos são provenientes de patrocínio e inscrições
dos eventos listados a seguir:
• 16º Congresso Brasileiro de Governança Corporativa;
• 3º 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.

2.2.5. 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. As aplicações financeiras incluídas nos equivalentes de caixa, em sua maioria, são
classificadas na categoria “ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado”. A abertura
dessas aplicações por tipo de classificação está apresentada na Nota Explicativa nº 3.
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2.2.6. CONTAS A RECEBER
Estão apresentadas a valores de realização. Foi constituída provisão em montante considerado
suficiente pela administração para cobrir eventuais créditos de liquidação duvidosa, tendo como
base as perdas históricas do instituto. Informações referentes à abertura das contas a receber
estão demonstradas na Nota Explicativa nº 4.
Foi constituída provisão em montante considerado suficiente pela Administração para cobrir
eventuais créditos de liquidação duvidosa, tendo como base as perdas históricas do Instituto.

2.2.7. IMOBILIZADO
Registrado ao custo histórico de aquisição, deduzido de depreciação acumulada. A depreciação
dos bens é calculada pelo método linear às taxas mencionadas na Nota Explicativa nº 5. Em 31
de dezembro de 2015 e 2014 não foi necessária à contabilização de perdas de redução ao
valor recuperável (impairment).

2.2.8. 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.

2.2.9. ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES
Os passivos contingentes são reconhecidos quando, baseado na opinião de assessores jurídicos,
for considerado provável o risco de perda de uma ação judicial ou administrativa, gerando uma
provável saída de recursos para a liquidação das obrigações e quando os montantes envolvidos
forem mensuráveis com suficiente segurança. Os ativos contingentes são reconhecidos quando a
administração possui total controle da situação ou quando há garantias reais ou decisões judiciais
favoráveis, sobre as quais não cabem mais recursos.
Na avaliação dos consultores jurídicos não há ações relevantes decorrentes do curso normal das
suas operações envolvendo questões trabalhistas, aspectos cíveis e fiscais com risco de perda
possível ou provável.

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. SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO
É incorporado pelo 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
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isenção de outros tributos federais, como a cofins e o PIS. A tributação sobre rendimentos de
aplicação financeira obedece a 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 (pro-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 aos trabalhos
voluntários realizados e recebidos.
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 horas-aula não remuneradas foi multiplicada pelo valor base da horaaula praticada pelo instituto nos anos de 2015 e 2014.
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 essas 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
A preparação das demonstrações contábeis exige que a Administração faça julgamentos,
estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados
de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.
A determinação dessas estimativas levou em consideração experiências de eventos passados
e correntes, pressupostos relativos a eventos futuros e outros fatores objetivos e subjetivos. Itens
sujeitos a estimativas incluem:
(i) Perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa (PECLD);
(ii) Provisão para remuneração variável.

2.2.15. POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS
O instituto 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.
Há uma matriz de riscos que podem afetar o IBGC, nessa matriz há 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.
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3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Em 31 de dezembro de 2015 e 2014, o total de caixa e equivalentes de caixa, sem restrições, era composto
da seguinte forma:

2014
Caixa e bancos
Aplicações financeiras

2015

197.206

516.818

5.110.862

6.759.174

5.308.068

7.276.042

As aplicações financeiras referem-se a aplicações em fundos de investimento em renda fixa e CDB distribuídos
em bancos de primeira linha.

4. CONTAS A RECEBER
2014

2015

Contas a receber anuidades

124.732

43.017

Contas a receber cursos e eventos diversos

738.244

814.247

3.480

11.617

Contas a receber certificação e banco de conselheiros
Contas a receber cartão de crédito
Perdas estimadas para crédito de liquidação duvidosa

-

95.061

(30.000)

(30.000)

836.456

933.942

5. IMOBILIZADO
Em 31 de dezembro de 2015 e 2014, o total de imobilizado, sem restrições, era composto da seguinte forma:

MÓVEIS E
UTENSÍLIOS

COMPUTADORES
E PERIFÉRICOS

BENFEITORIA
EM IMÓVEIS DE
TERCEIROS

OUTROS

IMOBILIZADO
TOTAL

Saldos em 31 de dezembro de 2014

103.833

54.838

63.358

2.148

224.177

Custo total

254.421

274.294

261.642

14.705

805.062

(150.588)

(219.456)

(198.284)

(12.557)

(580.885)

103.833

54.838

63.358

2.148

224.177

Depreciação acumulada
Valor residual
Aquisição
Depreciações
Saldo em 31 de dezembro de 2015
Custo total
Depreciações acumuladas
Valor residual
Taxas anuais de depreciação - %

-

57.901

-

-

57.901

(25.442)

(29.401)

(20.212)

(232)

(75.287)

78.391

83.338

43.146

1.916

206.791

254.421

332.195

261.642

14.705

862.963

(176.030)

(248.857)

(218.496)

(12.789)

(656.172)

78.391

83.338

43.146

1.916

206.791

10

20

16

20
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6. INTANGÍVEL LÍQUIDO
DIREITO DE USO
DE SOFTWARE
Saldo em 31 de dezembro de 2014

324.000
424.352

Custo total

(100.352)

Amortização acumulada

324.000

Valor residual

425.557
Aquisições

(120.993)

Amortizações

628.564

Saldo em 31 de dezembro de 2015
849.909
Custo total

(221.345)

Depreciações acumuladas

628.564

Valor residual
Taxas anuais de amortização - %

20

7. PROVISÃO DE FÉRIAS E REMUNERAÇÃO VARIÁVEL
2014

2015

Provisão de férias

559.779

603.431

Encargos sobre férias

193.123

208.181

Remuneração variável

522.500

721.043

1.275.402

1.532.658

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 bonificação anual que um funcionário pode receber é de três vezes o seu salário.

8. RECEITAS ANTECIPADAS
Refere-se às receitas provenientes da venda de inscrição de cursos da grade de eventos que ocorrerão em
exercício subsequente. 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.

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.
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10. RECEITAS E CUSTOS COM PALESTRAS E EVENTOS
Em 2015 a receita no valor de R$ 1.017.767 contempla receitas no total de R$ 455.221 referente a
reembolsos de custos e despesas com eventos realizados pelo Global Reporting Initiative (GRI).

11. TRABALHO VOLUNTÁRIO
2014

2015

61.432

53.972

Serviços de consultoria

1.060.000

1.101.746

Conselho, comitês, diretoria e coordenadores

1.753.450

1.209.548

2.874.882

2.365.266

2014

2015

(4.774.606)

(5.587.524)

(682.217)

(842.172)

(1.383.542)

(1.540.498)

(6.840.365)

(7.970.194)

2014

2015

Tarifas bancárias

(31.044)

(48.417)

Juros passivos

(12.517)

(1.120)

Descontos concedidos

(42.055)

(50.499)

Honorários dos professores dos cursos

12. DESPESAS COM PESSOAL

Salários, férias e 13º salário
Benefícios
Encargos e contribuições

13. DESPESAS FINANCEIRAS

IOF/IOC

(4.480)

(7.321)

(90.096)

(107.357)

14. COBERTURA DE SEGUROS
A administração do condomínio onde se localiza a sede do instituto tem por política manter cobertura de
seguros no montante adequado aos possíveis riscos com sinistros de seu imóvel. Adicionalmente, para proteger
seu ativo imobilizado, o Instituto contratou um seguro empresarial específico:

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

COBERTURA (R$)
200.000

Danos elétricos

30.000

Roubo e/ou furto qualificado de bens

30.000

Despesas e/ou perda de aluguel

30.000

Valor do prêmio
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O instituto tem 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$ 10.201 (dez mil duzentos e hum Reais) com abrangência mundial e com vencimento em 21 de outubro
de 2016.
As premissas de risco adotadas, dada suas naturezas, não fazem parte do escopo de auditoria e,
consequentemente, não foram examinadas pelos auditores do instituto.

15. 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 no exercício
fiscal de 2015 e 2014, caso a obrigação devida fosse, seriam:

Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ)
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)

2014

2015

246.858

524.987

88.869

188.995

335.727

713.982

16. 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 2015 e 2014, o instituto não efetuou transações envolvendo instrumentos financeiros
na forma de derivativos.

17. 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.
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Aos associados, Conselheiros e Administradores do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa
São Paulo - SP
Examinamos as demonstrações contábeis do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (instituto) que
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2015 e as respectivas demonstrações do resultado,
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 destas demonstrações
contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades sem fins lucrativos, e
pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração dessas 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 2015, 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 aplicáveis às entidades sem fins lucrativos.
São Paulo, 15 de fevereiro de 2016
BDO RCS Auditores Independentes SS
CRC 2 SP 013846/O-1
Alfredo Ferreira Marques Filho

Victor Henrique Fortunato Ferreira

Contador CRC 1 SP 154954/O-3

Contador CRC 1 SP 223326/O-3
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RELATÓRIO DO COMITÊ DE AUDITORIA E RISCOS (COAUD)
Examinamos os balanços patrimoniais do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa em 31 de dezembro de
2015 e as demonstrações contábeis correspondentes ao superávit, às mutações do patrimônio líquido e aos fluxos
de caixa relativos ao exercício findo naquela data.
Nas reuniões com os membros da diretoria e superintendência foram monitorados e avaliados os riscos envolvidos
nas atividades do IBGC, com a pertinente revisão dos itens da Matriz e Riscos e a classificação de cada um deles,
de acordo com o cenário corrente em 2015.
O IBGC negociou a antecipação da renovação do contrato de aluguel da sede, buscando alinhar e capturar os
valores em queda do mercado imobiliário, e obtendo um bom resultado, com anuência do comitê.
Também em decorrência do cenário econômico, houve acompanhamento e negociação com bancos, buscando a
redução de taxas e a melhor rentabilidade para as disponibilidades do IBGC.
Acompanhamos os trabalhos de elaboração do Orçamento 2016, com a aprovação das metas e também dos
projetos de investimentos futuros, garantindo que ambos estivessem alinhados com os objetivos definidos no
Planejamento Estratégico.
Adicionalmente ao trabalho de rotina, o Coaud analisou e opinou sobre os seguintes temas:
• Discussão sobre a eventual criação do conselho fiscal;
• Seguro D&O – renovação;
• Contexto tributário;
• Aprovação dos valores da anuidade de associação para 2016;
• Acompanhamento das disponibilidades e rentabilidade das aplicações;
• Análise das propostas para os trabalhos de auditoria externa para 2016.

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 02 de fevereiro de
2016, entendemos que as demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2015 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, 16 de fevereiro de 2016
Emilio Carazzai – Coordenador
Fernando Alves
Marta Viegas
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DIMENSÃ O S O CI O A M B I E N TA L
G4-EN17 G4-EC8 G4-DMA Capital Natural e Capital Social e de Relacionamento

Apontado como um dos quatro princípios básicos da boa

como o teletrabalho, projeto que, de forma ampla,

governança, o conceito de responsabilidade corporativa,

incentiva ao menos um dia de trabalho à distância

que versa sobre a sustentabilidade empresarial sob os

a fim de melhorar a mobilidade urbana nas grandes

aspectos econômico, social e ambiental, ganha cada

metrópoles e também contribuir para a diminuição da

vez mais atenção nas agendas das empresas de todo

emissão de dióxido de carbono na atmosfera.

o mundo. A fim de sinalizar continuamente às partes
interessadas a importância do tema, o IBGC sempre

O IBGC mantém a preferência pelo formato digital

procura dar destaque a esse princípio em suas publicações

e on-line dos materiais didáticos de seus cursos (sem

e atividades voltadas para seus públicos interno e externo.

impressão), além de conservar parceria com o Instituto
Reciclar para a reutilização dos crachás utilizados em

Mas diante da evolução do ambiente de negócios e

todos os eventos e cursos. No plano de suas publicações,

com objetivo de dar mais observância a este aspecto

realiza lançamentos gratuitos no formato digital. Outra

nas organizações, o IBGC reforçou o conceito na

iniciativa é a realização de eventos on-line, nomeados

última edição do Código das Melhores Práticas de

webinars, e a transmissão virtual de eventos presenciais

Governança Corporativa, especialmente ao ressaltar

a fim tanto de promover o conteúdo para um público

a importância de as empresas se credenciarem social,

mais amplo quanto de evitar potenciais deslocamentos.

ambiental e economicamente junto às partes interessadas,

Os capítulos, localizados em sete estados brasileiros,

para terem uma atuação muito mais responsável e mais

são aliados na divulgação da causa regionalmente.

bem integrada ao meio.
Há uma preocupação pela administração do instituto de
O código, cuja 5ª edição foi lançada em novembro de

se avançar nos esforços de identificação e mensuração

2015, é o principal documento do IBGC, que norteia

das externalidades do IBGC no exercício de sua

todas as suas demais publicações e atividades. Desta

missão. Por exemplo, quanto ao índice de emissão

forma, se explicita a tendência de amplificação do

de gases de efeito estufa durante as viagens aéreas

tema pelo instituto nos próximos anos.

realizadas por instrutores, colaboradores, palestrantes e
demais convidados de todos os eventos e cursos. Como

A intensificação das ações de advocacy, especialmente

ainda não houve grandes avanços nesse sentido, este

com propostas de melhoria na governança das

continua a ser um ponto de atenção para o instituto.

sociedades de economia mista (SEMs – estatais com
participação de capital privado) neste ano, também
reforça a responsabilidade e o papel do IBGC perante
a sociedade.

6.1 GESTÃO DE PESSOAS
G4-9 G4-10 G4-DMA G4-LA1 G4-LA12 G4-LA13

Nesse sentido, apoiado no princípio da exemplaridade,

Capital Humano

o IBGC também se mobiliza em sua esfera interna. Assim,
o instituto manteve em 2015 algumas ações previstas

Os colaboradores simbolizam importante capital

no Programa de Mobilidade do Banco Mundial, tal

humano e intelectual ao instituto, somados à atuação
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dos associados, instrutores e voluntários. No final

em linha com os objetivos estratégicos do ano, foi

de 2015, o IBGC contou com um quadro de 42

criada a coordenação de captação de recursos com

funcionários em regime de CLT, com jornada de

admissão de uma profissional, subordinada à gerência

quarenta horas semanais, e dois com contrato de

de marketing e relacionamento.

estágio (vinte horas semanais).
A área de gestão de pessoas teve duas ações
Em São Paulo, onde se situa a matriz do instituto,

importantes no ano:

estão lotados 39 colaboradores e dois estagiários.
Três assistentes atuam fora da capital paulista, dando

Pesquisa de Clima: Diferente de anos anteriores e a

suporte aos sete capítulos regionais do IBGC. Além

partir da demanda da diretoria administrativa, em

desses funcionários, a organização também conta

2015, a pesquisa foi realizada por uma empresa

com terceirizados que prestam serviços de copa, TI

externa e especializada. Dentre os objetivos, destacam-

e limpeza.

se a potencial melhoria e profissionalização do processo
e o benefício da comparabilidade com as outras

A taxa de rotatividade, que considera o número de

organizações. O resultado da pesquisa apontou a

admissões e demissões de funcionários em período

necessidade de promoção de melhorias em termos de

determinado, teve elevação de 1,8 ponto percentual

liderança e comunicação interna.

em relação a 2014 e fechou 2015 em 25%.
Coaching de liderança: A demanda pela melhoria da
Neste ano, iniciou-se um projeto-piloto de secondment,

liderança já fora identificada na pesquisa de clima do

com cessão da gerente-sênior, Sandra Oliveira, por

ano anterior. Assim, o instituto realizou investimento em

parte da PwC, para atuação junto à área de pesquisa

um treinamento para integrar e desenvolver as lideranças

do instituto. A profissional cedida atuou no projeto

do IBGC. O trabalho envolveu superintendências,

de revisão do prêmio de governança do IBGC, em

gerentes, coordenadores e analistas da organização.

caráter pro bono, e dedicou dezesseis horas semanais

A metodologia utilizada foi a dos sete hábitos da

às atividades do instituto. Agradecemos à Sandra e à

Franklin Covey.

PwC a dedicação e o trabalho prestado.
Além do trabalho de identificação de fraquezas e
Para atender o que se previa no planejamento

promoção de melhorias dentro da organização, o IBGC

estratégico de 2015, o instituto reforçou estruturalmente

deu continuidade à revisão do perfil de competências

a área de advocacy, com a criação de uma gerência

dentro instituto por meio da contratação de uma consultoria

própria, que responde à superintendência geral e à de

especializada, a fim de promover o alinhamento com seu

conhecimento, e com a contratação de uma analista

objetivo estratégico de acelerar e intensificar o programa

para dar suporte aos trabalhos do setor. Também

de fortalecimento organizacional.

ENCONTRO COM INSTRUTORES
A fim de promover interação e integração de seu corpo docente e alinhar ações para o ano, o IBGC realizou um novo
encontro com os instrutores. Na ocasião, como diferencial aos anos anteriores, foi introduzido um treinamento de
comunicação oral com objetivo de contribuir para o aprimoramento dos instrutores na transmissão de conhecimento e
experiência aos alunos dos cursos.
Como critério de seleção dos instrutores, o instituto adota:
• Boa avaliação em cursos anteriores;
• Avaliação de currículo e checagem de referências, preferencialmente de associados ao instituto.
O IBGC busca especializar o instrutor por programa e dá prioridade aos profissionais da localidade do curso.
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COLABORADORES

2014

2015

Feminino

32

32

Masculino

11

12

Total

43*

44*

*

CLT e estagiários

PERFIL

GÊNERO

FAIXA ETÁRIA

Feminino

Masculino

Abaixo de
30 anos

Entre 30 e
50 anos

Mais de
50 anos

Superintendência

67%

33%

0%

67%

33%

Gerência

25%

75%

0%

75%

25%

Coordenador e analista

81%

19%

25%

75%

0%

Assistente

100%

0%

53%

27%

20%

RAZÃO MATEMÁTICA ENTRE A REMUNERAÇÃO DE MULHERES E
HOMENS EM CADA CATEGORIA FUNCIONAL

GÊNERO

SALÁRIO*

Feminino

Masculino

Fem./Masc.

Superintendência

67%

33%

5%**

Gerência

25%

75%

13%

Coordenador e analista

81%

19%

19%

Assistente

100%

0%

19%

*

A coluna de salário deve ser unificada (fem./masc), pois se trata de apenas um índice. A tabela será refeita.

** Para este item, a fim de evitar distorções, foi excluída a remuneração da superintendência geral, mais alto cargo dentro da
estrutura de gestão remunerada do IBGC.

ROTATIVIDADE

2013

2014

2015

Número de homens

8

11

12

Número de mulheres

33

32

32

Contratações

8

11

9*

Demissões

4

9

11

Total de funcionários

41

43

44

Taxa de rotatividade

14,6%

23,2%

25%

*

Este item não inclui a contratação dos 2 estagiários do instituto

Dados detalhados de 2015 para contratação e demissão:

CONTRATAÇÕES
• 11

novas contratações, sendo 3 do sexo

masculino (2 estagiários) e 8 do sexo feminino

DEMISSÕES
• 11 demissões, sendo 09 do sexo feminino e 2 do

sexo masculino

• 07 colaboradores abaixo de 30 anos

• 07 colaboradores abaixo de 30 anos

• 04 colaboradoras está entre 31 a 49 anos

• 04 colaboradoras está entre 31 a 49 anos

• 0 colaboradores mais de 50 anos

• 0 colaboradores mais de 50 anos

• Todas as contratações foram em São Paulo/SP

• 11 demissões foram em São Paulo/SP
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INCENTIVOS E REMUNERAÇÃO

TREINAMENTO

G4-LA2 G4-EC5

O

O IBGC adota um sistema de metas e incentivos, desde

capacitação alinhado à função de cada colaborador, a

2009, para pagar parcela variável da remuneração,

fim de promover o desenvolvimento profissional de seus

com indicadores globais e individuais adaptados à

funcionários. Em 2015, os colaboradores somaram 5.731

realidade de cada área. O sistema não contempla o

horas de treinamento, que contempla cursos oferecidos

conselho de administração e seus órgãos de apoio,

pelo IBGC, palestras nacionais ou internacionais, bem

diretoria e coordenação de capítulos, por seus membros

como graduação e mestrado – estes dois últimos custeados

exercerem função pro bono.

parcial ou integralmente.

Em 2015, a remuneração-base adotada pelo IBGC

Para a alta administração, que exerce função pro bono,

ficou acima em 105% do piso estabelecido pela

a capacitação é estabelecida por meio da Política de

categoria aplicável ao instituto, de R$ 1.140 mensais*.

Gratuidade e Reembolso aos Dirigentes, sendo concedido

O instituto mantém a realização, por meio de consultoria

o benefício de treinamento de algum dos cursos do IBGC

independente, da pesquisa de remuneração direta de

com carga horário de 16 horas e participação gratuita no

forma periódica. A última realizada foi em 2014.

congresso e em eventos mensais.

A remuneração anual total do profissional mais bem

NÚMERO DE HORAS DE TREINAMENTO PELOS COLABORADORES
(POR GÊNERO E CATEGORIA FUNCIONAL)

pago da organização e a média de salários anuais

IBGC

G4-43 G4- LA9

G4-11 G4-51 G4-52 G4-53 G4-54 G4-55

elabora

anualmente

um

programa

de

totais de todos os empregados, excluindo o mais bem

GÊNERO

pago, manteve-se aproximadamente duas vezes superior
ao piso da categoria. Ao considerar-se o aumento

TOTAL DE HORAS

percentual nesse mesmo modelo, os colaboradores
obtiveram variação de 7,6%, enquanto o profissional
com maior remuneração teve 3%, o que significa que
o mais bem pago teve reajuste 60,5% menor que os
demais funcionários.
Em

complemento,

o

instituto

oferece

aos

seus

colaboradores plano de saúde, vale-refeição ou
alimentação, seguro de vida, vale-transporte (sem
desconto

em

folha),

convênio

odontológico

e

capacitação profissional. Por sua vez, ao funcionário

4.243

1.488

Feminino

Masculino

CATEGORIA FUNCIONAL

2013

2014

2015

Superintendência (3)

333

797

702

312

835

Administrativo (18)

Gerência (8)

1.546

302

1.229

2.318

Centro de Conhecimento e
Comunicação (15)

1.804

2.068

1.876

de meio período (estagiário) são garantidos seguro
saúde, seguro de vida, vale-refeição ou alimentação e
convênio odontológico.
Anualmente, durante assembleia, o IBGC apresenta aos
associados seu orçamento, o qual contempla gastos com
pessoal, previamente aprovado em reunião do conselho
de administração.

O IBGC consolidou-se como a principal
referência brasileira em governança
corporativa. Para os próximos 20 anos o
desafio é não apenas manter seu crescimento,
mas garantir que seu tamanho não ameace a
consistência do caminho trilhado até aqui.
Mauro Rodrigues da Cunha,
presidente da Amec

*

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, seguindo a convenção estabelecida por ele.
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PLANO DE SUCESSÃO DOS SUPERINTENDENTES

• BM&FBovespa:

O instituto possui planos estruturados de sucessão
aprovados pelo conselho de administração para os três
superintendentes, cujas revisões ocorrem semestralmente
com apoio do comitê de pessoas. O planejamento de

membros

presentes

na

Câmara Consultiva de Listagem e no Índice de
Sustentabilidade Empresarial;
• Codim – Comitê de Orientação para Divulgação

de Informações ao Mercado;

sucessão dos principais gestores é debatido em reunião

• CVM – Comissão de Valores Mobiliários;

do conselho de administração, contemplando talentos

• FBN-Brasil – Family Business Network.

internos e externos ao IBGC.

INTERNACIONAIS:
• GNDI - Global Network of Director Institutes
• IGCLA - Instituto de Gobierno Corporativo de

6.2 ABRANGÊNCIA E ADVOCACY

Latino America

G4-2 G4-15 G4-16 Capital Social e de Relacionamento e

• IIRC - International Integrated Reporting Council

Capital Intelectual G4-EC8 NON-GRI DMA

O IBGC compreende que sua missão de disseminação
da boa governança não pode se dar isoladamente.
Assim, o instituto mantém conexão com entidades

GLOBAL NETWORK OF DIRECTOR INSTITUTES (GNDI)

e organizações locais e internacionais, por meio de
parcerias ou participação em eventos promovidos por
instituições envolvidas com a causa.
A representação do IBGC na agenda nacional e
global é viabilizada pela iniciativa e pelo envolvimento
ativo da alta administração, dos colaboradores e dos
associados, que despendem tempo e recursos próprios
para a ação.
• Em novembro, logo após o Congresso Anual, o instituto

REPRESENTAÇÃO DO IBGC EM ORGANIZAÇÕES NACIONAIS
E INTERNACIONAIS

sediou a única reunião presencial do ano do GNDI,
rede internacional de entidades de governança e de
conselheiros de administração de diversos países –
da qual o IBGC faz parte. Na ocasião, foram aceitos

O instituto é representado por conselheiros, superintendentes

dois novos membros à congregação: os institutos da

e associados nas seguintes entidades e órgãos*:

Rússia (IDA) e da Alemanha (Vard). Também foram
aprovados

NACIONAIS:

os

pronunciamentos

relacionados

à

renovação do conselho de administração e o guia de

• Abrapp – Associação Brasileira das Entidades

princípios norteadores para riscos cibernéticos.

Fechadas de Previdência Complementar;
• Abrasca

–

Associação

Brasileira

das

Companhias Abertas;

• Também no âmbito do GNDI, em abril, foi lançado
o Passaporte Global, projeto que permite aos

• Acaf – Associação dos Apoiadores do Comitê

associados das organizações membros desfrutar de

de Aquisições e Fusões: membros do conselho de

semelhantes benefícios e descontos de associados de

administração de supervisão;

outras entidades da rede internacional. Saiba mais

• Anbima – Associação Brasileira das Entidades

dos Mercados Financeiro e de Capitais;

sobre a reciprocidade de benefícios no documento
disponível em: <http://goo.gl/EwNP3m>.

• ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar:

membro no GT de Governança Corporativa;
*

Apesar de não ter atualmente uma representação no Global Report Initiative, o Instituto hospeda, desde 2011, representantes
da GRI no Brasil.
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chamada Lei Anticorrupção (n. 12.846/2013)

BENCHMARK

<http://goo.gl/sLcBYw>.
• O

• Visita de dois integrantes do Instituto Peruano de

IBGC

apoiou

Associação

dos

o

posicionamento

Investidores

no

da

Mercado

Gobierno Corporativo (Marco Antonio Zaldivar, sócio

de Capitais (Amec) sobre transparência na

da EY e conselheiro da entidade peruana, e Rafael

divulgação da remuneração dos administradores,

Alcazár, presidente do conselho de administração da

conforme

Procapitales) para um benchmark sobre as atividades

<http://goo.gl/HLK3eY>.

a

instrução

480

da

CVM

–

do IBGC. O instituto peruano foi fundado há dois
anos, a partir de uma parceria entre a Procapitales e a

A participação e as contribuições em audiências

Confiep (federação das indústrias do país).

públicas também foram uma forma de o IBGC se
posicionar perante à sociedade e ao mercado.

• Realização de reunião com os dirigentes do instituto
argentino Igep (Instituto de Gobernanza Empresarial
y Pública), apresentando as atividades do IBGC e sua
evolução história para benchmark.

ADVOCACY
O IBGC procura influenciar agentes públicos e privados
na direção de padrões elevados de governança no
país. No instituto, a promoção da causa é exercida
por múltiplos meios, entre os quais se destacam a
publicação de posicionamentos, ações educativas,

• No dia 1º de julho, o IBGC, representado pela

diálogo com reguladores e legisladores, alianças

superintendente de Conhecimento, Adriane de

com entidades e visitas a públicos estratégicos para

Almeida (foto acima), participou da 2ª audiência

apresentação de recomendações.

pública

da

comissão

mista

do

Congresso

Nacional destinada a elaborar o Projeto de Lei
de Responsabilidade das Estatais.

POSICIONAMENTOS

• O instituto participou de três reuniões da audiência

Em 2015, o IBGC lançou dois posicionamentos

restrita e enviou documento para audiência

por meio das cartas de opinião e diretriz, ambos

pública do programa de governança em estatais

focados na governança de sociedades de economia

da BM&FBovespa, garantindo a presença de

mista (SEMs). As duas cartas, somadas ao caderno

recomendações do IBGC no texto final (ver em

Boas Práticas de Governança Corporativa para

<http://goo.gl/k2XI88>).

Sociedades de Economia Mista (página 56), compõem

• Em 25 de setembro, o IBGC enviou sugestões

a série de documentos com orientações voltadas para

à consulta sistêmica da minuta do Manual de

organizações dessa natureza lançada neste ano.

Boas Práticas de Governança do Sistema OCB

• Carta de Opinião nº 3 - Governança de Sociedades

de Economia Mista (<http://goo.gl/lcpFDe>).
• Carta Diretriz 5 - Sociedades de Economia Mista

(<http://goo.gl/d21cey>).

(Organização das Cooperativas Brasileiras).
• Em 16 de novembro, enviou sugestões de ajustes

e aprimoramento à audiência restrita do Comitê
de Orientação para Divulgação de Informação
ao Mercado (Codim), em pronunciamento que

Além de lançar documentos próprios com seus
posicionamentos, o IBGC também participou de
algumas iniciativas consideradas importantes para o
desenvolvimento do ambiente de negócios brasileiro.
• Junto

a outras cinco entidades, o instituto

versa sobre melhores práticas de divulgação de
informação ao mercado.
• Participou do grupo de trabalho sobre relatos

corporativos de sustentabilidade, instituído e
coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente,

assinou carta endereçada à presidência da

e

República com pedido de regulamentação da

documento final (<http://goo.gl/Jwz01Y>).

fez

contribuições

para

elaboração

do
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VISITAS, REUNIÕES E FÓRUNS DE DISCUSSÃO

AGENDA POSITIVA

Ainda com o propósito de melhorar a governança das SEMs,
o IBGC promoveu também uma série de visitas e reuniões

A fim de dar andamento a uma agenda positiva para o

com empresas e órgãos do governo federal. Além disso,

mercado de capitais brasileiro, o IBGC manteve envolvimento

realizou eventos para debater o tema junto a representantes

ativo no GT Interagentes, grupo que congrega, além do

de entidades do mercado e de órgãos públicos. Essas ações

instituto, Abrapp, Abrasca, ABVCap, Amec, Anbima, Apimec,

de advocacy geraram interesse de grandes veículos de

BMF&Bovespa, Brain, Ibmec e Ibri. Também participam do

imprensa, cujos jornalistas entrevistaram porta-vozes do IBGC

grupo BNDES e CVM na condição de observadores.

e produziram matérias sobre o assunto (ver página 26).
Sob a coordenação do IBGC, os líderes do GT

Nos dias 2 e 3 de setembro, o IBGC esteve em Brasília

Interagentes se reuniram em sete ocasiões, tendo como

(DF) para divulgar a Carta Diretriz n. 5 e discutir pontos

resultados mais significativos:

de aprimoramento na governança de empresas estatais.

• Realização do workshop “Governança Corporativa
e Transparência: Um Olhar para o Futuro – GT

• Na

com

Interagentes”, em São Paulo, com 93 participantes;

representantes do Ministério da Fazenda, Tribunal

ocasião,

foram

feitas

reuniões

• Produção do Guia Educativo de Prevenção ao

de Contas da União (TCU), Controladoria

Insider Trading;

Geral da União (CGU) e Departamento de

• Consenso na construção e execução do plano

Coordenação e Governança das Empresas

de elaboração de um conjunto de práticas de

Estatais (Dest, órgão vinculado ao Ministério do

governança corporativa, provisoriamente chamado

Planejamento, Orçamento e Gestão).

de Código Brasileiro de Governança Corporativa,

• Do roteiro de visitas em Brasília, também fizeram parte

no formato “pratique ou explique”. Este documento

duas SEMs: BB Seguridade e o Banco de Brasília (BRB).

será inspirado no conteúdo do Código das

• Após as reuniões em Brasília, em outubro de

Melhores Práticas de Governança Corporativa do

2015, foi realizado o workshop Governança em

IBGC, com o objetivo de recomendá-lo à CVM;

Estatais com o objetivo de discutir o conteúdo de

• Para elaboração da minuta inicial do Código

governança corporativa do Projeto de Lei do Senado

Brasileiro de Governança Corporativa, no âmbito do

555/2015 (Projeto de Lei de Responsabilidade

GT Interagentes, o IBGC coordenou: pesquisa sobre

das Estatais). O evento foi realizado em parceria

práticas de códigos de dezoito mercados internacionais,

com a Amec e Insper, contando com 105 presentes

além do conjunto de princípios da OCDE; processo de

e catorze palestrantes e debatedores.

estruturação do texto, baseado no código do IBGC,
com formato “pratique ou explique”.

Outras formas de propagação das boas práticas
no mercado ocorrem por meio do Programa de
Certificação de Conselheiros do IBGC (CCI), viagens
de estudos, programas e premiações.

CONSELHEIRO CAPACITADO

NÚMERO DE CCIS**

Os conselheiros certificados do IBGC representaram 6,7%

Conselheiros de administração

dos 3.425 assentos disponíveis em 2015 para conselheiros

Conselheiros fiscais

de administração e fiscais de empresas listadas em bolsa.
Ao passo que, dos 692 membros da comunidade CCI
(número de CPFs cadastrados, sem considerar a dupla
certificação*) em 2015, 136 ocupavam vagas em
conselhos, o que representou uma inserção no mercado de
19,7% dos conselheiros certificados.
*

Profissional certificado nas duas modalidades: conselheiro

613

567

551
183

170

179

734

737

792

2013

2014

2015

** Números consideram a dupla certificação por CPF cadastrado.

de administração e fiscal.
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PUBLICAÇÕES
Em linha com os objetivos estratégicos, o instituto

Cadernos de Governança Corporativa:

deu continuidade à publicação de séries, pesquisas,

•

Boas práticas para Secretaria

informativo trimestral, além do código do IBGC e das

de Governança: apresenta

cartas de posicionamento de advocacy.

panorama

sobre

como

um
este

órgão pode apoiar os agentes da
governança no cumprimento de seus
5ª

edição

do

Código

das

deveres e responsabilidades.

Melhores Práticas de Governança

<http://goo.gl/bGy4rk> e

Corporativa: principal lançamento

<http://goo.gl/5mCy4q>.

do ano, o código é o documento
central do IBGC e norteia todas

• Boas Práticas de Governança

as outras publicações, bem como

Corporativa

atividades

de

do

instituto.

Nesta

para

Economia

Sociedades

Mista:

propõe

última edição, a obra se propõe a

recomendações que possibilitam

ser menos prescritiva, com reforço da fundamentação das

a essas empresas elevar os níveis

boas práticas e da importância da ética nos negócios (ver

de transparência e eficiência por

também página 25).

meio da melhoria de seus padrões
de

governança

corporativa.

<http://goo.gl/0tuQqv>.
Guia das Melhores Práticas de
Governança

para

Cooperativas:

apresenta recomendações para esses

5ª

edição

da

Pesquisa

de

tipos de organizações, marcadas

Remuneração dos Administradores:

pela estrutura jurídica peculiar e

estudo

apresenta

pela abrangência de atuação em

sobre

a

segmentos econômicos diversos.

administradores

<http://goo.gl/EYLd73>.

dados coletados dos formulários

informações

remuneração
a

partir

dos
de

de referência (FRs) das empresas
listadas.

A análise é referente a

Estudos de Casos n.6: Casos de

dados de 2013 (conforme publicados nos FRs de 2014).

Empresas Familiares Não Listadas

<http://goo.gl/GCvV1C>.

– Região Sul: mostra o processo
de implementação da governança
corporativa de duas empresas do

Carta de Opinião n.3: esse documento inaugurou a série

Sul do país.

de posicionamentos do IBGC sobre a governança das

<http://goo.gl/iUNtIz>.

sociedades de economia mista. <http://goo.gl/lcpFDe>.

IBGC em Foco: publicação trimestral,

Carta Diretriz n. 5 - Sociedades de

que, em 2015, contou com uma

Economia Mista: tem o objetivo de

edição especial em comemoração aos

propor melhorias na governança

vinte anos do IBGC.

desse tipo de empresa e assim

<http://goo.gl/ij7DtI>.

contribuir

para

a

instauração

de um ambiente empresarial de
maior transparência, confiança e
ampla divulgação de informações.
<http://goo.gl/d21cey>.
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JORNADA TÉCNICA
PROGRAMA DE MENTORIA
Com intuito de ampliar as discussões acerca da diversidade
nos conselhos de administração, o IBGC, em parceria com
o Women Corporate Directors (WCD) e o International
Finance Corporation (IFC), lançou o Programa de para
mulheres executivas. A iniciativa tem o objetivo de guiar
executivas e empresárias experientes na trajetória de
desenvolvimento profissional para ocupar assentos em
conselhos de administração a partir de direcionamentos de
mentores – conselheiros com comprovado reconhecimento

Consiste em viagem internacional de estudos, cujo

do mercado –, que realizam trabalho de forma voluntária.

propósito é ampliar o conhecimento acerca da

<http://goo.gl/YA8YRY>.

governança corporativa a partir da vivência e da
experiência de outros países no tema. Com o apoio
da Comissão Internacional do IBGC, do Grupo
parceiros no exterior, a organização da jornada teve

PREMIAÇÕES E A NOVA MÉTRICA DE
GOVERNANÇA CORPORATIVA

caráter voluntário e sem fins lucrativos, assim como em

Com o objetivo de melhorar a aferição do nível de

outras edições.

governança das empresas brasileiras, o instituto iniciou

de Estudos de Governança Alemã do instituto e de

o processo de elaboração de uma nova métrica
Neste ano, 45 pessoas

que substituirá o Índice de Práticas de Governança

viajaram à Alemanha em

Corporativa (IPGC), utilizado anteriormente.

uma imersão de nove dias
na governança daquele

O trabalho de reformulação da metodologia está

país, por meio de visitas

sendo realizado em parceria com a PwC, em regime

a

familiares,

de secondment, o que possibilitou que uma profissional

controle

experiente da consultoria fosse destacada para atuar

empresas

estatais
disperso.
possível

e

de

Também

foi

estabelecer

junto ao Centro de Conhecimento do IBGC dentro das
instalações do instituto.

trocas com conselheiros
de

administração

no

A nova métrica será utilizada na versão atualizada

congresso do Vard (sigla em alemão para Instituto de

do Prêmio de Governança Corporativa do IBGC, que

Governança Corporativa da Alemanha), investidores e

passa por reformulação. A expectativa é de que a nova

bolsa de valores, entre outros importantes agentes da

metodologia de aferição seja concluída em 2016, e

governança corporativa daquele país. Leia o relato dos

que a premiação volte em 2017.

“jornadeiros” (participantes da Jornada Técnica) em
<http://goo.gl/LctccC>.

Já o Prêmio IBGC Itaú – Academia e Imprensa passa
por revisão de seu impacto e de sua continuidade.

Jornadas já realizadas:
1998: Estados Unidos (Boston e Nova York)
1999: Inglaterra (Londres) e França (Paris)
2008: Estados Unidos (Washington, DC)
2010: Inglaterra (Londres) e França (Paris)
2011: Suécia (Estocolmo) e Finlândia (Helsinque)
2013: Austrália (Sidney)
2015: Alemanha (Frankfurt e Düsseldorf)
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Os objetivos estratégicos a serem seguidos em 2016 foram traçados durante o processo de atualização do
planejamento estratégico em agosto de 2015. Depois de dois dias de imersão nos assuntos relacionados à
organização, o IBGC, por meio de seu conselho de administração, de sua diretoria e de sua gestão, definiram o
seguinte balanced scorecard (BSC):

IBGC - BSC 2016

PROPÓSITO DO IBGC

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.

1. Ampliar o advocacy das principais
causas de governança.

PARTES INTERESSADAS

2. Aprimorar a atuação junto às
empresas médias e familiares.

3. Mobilizar e comprometer decisores e formadores de opinião (acionistas e gerações futuras,
conselheiros, executivos, investidores e agentes públicos), para assegurar o protagonismo
em relação à causa.

PROCESSOS INTERNOS

4. Aprofundar o conhecimento,
desenvolver a atuação e
influenciar as práticas de
governança no setor público.

5. Liderar a produção e a disseminação
de conhecimento de governança e ser
percebido como o melhor na
capacitação do tema governança.

APRENDIZADO E
CRESCIMENTO

6. Revisar o modelo de atuação e consolidar o programa de fortalecimento organizacional,
incluindo a arquitetura de TI

FINANCEIRA

7. Revisar e diversificar fontes de recursos e melhorar a efetividade.

Como destaque, pode-se observar que o IBGC

AGENDA TEMÁTICA 2016

definiu pela ampliação das ações de advocacy, já

Diferentemente das versões anteriores, a agenda temática

intensificadas em 2015. Além disso, as atividades do

do ano seguinte não será o tema do próximo Congresso

instituto deverão se focar não somente na atração, mas

Anual. Definiu-se que, em de 2016, o tema será as

também na mobilização e no comprometimento de

discussões sobre a 5ª edição do Código das Melhores

decisores e formadores de opinião.

Práticas de Governança Corporativa do IBGC.
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S OB RE O RE L AT Ó RI O
G4-28 G4-29 G4-30 G4-31

Desde sua fundação em 1995, o IBGC elabora

de seguir apresentando os aspectos mais relevantes

relatórios anuais, sempre publicados no primeiro

do instituto e também a possibilidade de aprimorar

trimestre. Na mesma linha dos anos anteriores, a

os principais tópicos e recomendações recebidos nos

versão completa do relatório é enviada aos associados

engajamentos de 2013 e 2014.

previamente à assembleia geral ordinária (AGO)
e publicada em formato PDF no website do instituto

O processo adotado para definir o conteúdo e os limites

(<http://goo.gl/5LLbrj>). Já a versão resumida é

partiu da coleta de opiniões por meio de pesquisa de

disponibilizada em sumário executivo, impresso e

satisfação anual endereçada a participantes de cursos,

distribuído aos associados (durante assembleia e

eventos e comissões, reunião com gestores, diretrizes

eventos) e ao público em geral (em eventos e cursos).

do planejamento estratégico e debate em reunião do

A tiragem desta edição será de 1 mil exemplares.

conselho de administração. Também foram consultados

Dúvidas e sugestões em relação ao conteúdo descrito

conselheiros de administração, CEOs, presidentes

neste documento podem ser direcionadas ao e-mail

de entidades que atuam no mercado de capitais e

superintendencia@ibgc.org.br.
consonante

com

os

Este

parâmetros

relatório

está

acadêmicos, cujas frases estão dispostas ao longo do

propostos

pela

relatório, sobre a contribuição e desafios do IBGC, no

Abrasca. Neste ano, o relatório do IBGC se mantém

ano em que completa 20 anos de fundação.

de acordo com conteúdo padrão das Diretrizes GRI
para Relato de Sustentabilidade e seu alinhamento

Em 2015, não foi realizado o processo de engajamento

ao conceito de Relato Integrado, tendo acrescido o

de stakeholders, previsto para ocorrer a cada dois

capital natural ao seu modelo de negócio, em linha

anos – no caso, em 2016, ano em que haverá revisão

com diretrizes do conselho de administração.

profunda do planejamento estratégico do IBGC e,
consequentemente, refletirá no processo de definição
do conteúdo do próximo documento.

8.1 METODOLOGIA
G4-18 G4-19 G4-20 G4-21 G4-22 G4-23 G4-26

ESTRUTURA

G4-27 G4-33 G4-48

Tendo em vista essas definições, foi mantida a estrutura
delineada em 2013, na qual se priorizou o ESG

O relatório deste ano deu continuidade ao formato

(Environmental – Social – Governance) como principal

dos dois documentos anteriores ao direcionar as

tópico a ser abordado por um instituto de governança.

informações de modo a contemplar menos um resumo

Permaneceu relevante ao IBGC prestar contas que

das atividades e mais seu impacto e temas a influenciar

demonstrassem seu desempenho no ano e o impacto

de forma substancial as avaliações e decisões dos

de suas iniciativas, permeado por depoimentos de

públicos de relacionamento. A definição da estrutura e

presidentes

dos princípios que orientaram a elaboração do relatório

entidades que atuam no mercado de capitais e

deve-se, em especial, à continuidade do planejamento

acadêmicos. Ao final, todo o material passou por análise

estratégico. Na ocasião, observou-se a importância

do conselho de administração, para então ser submetido

de

conselhos,
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CEOs,

presidentes

de

60
aos associados, em assembleia geral ordinária, e aos

Conselheiros
Empresários e altos executivos
Herdeiros

demais stakeholders, no website do instituto. O conjunto
de informações deve ser suficiente para que os públicos
possam acompanhar e avaliar as ações da gestão e do

ASSOCIADOS

conselho de administração do instituto.

Profissionais de GC (consultores,
advogados ligados à GC, auditores,
contadores, acadêmicos)

CONTEÚDO E LIMITES
Este relatório apresenta como temas materiais a

USUÁRIOS

governança e suas ferramentas, políticas e ações de
disseminação das boas práticas, por meio de programas
e atividades de capacitação e de advocacy, esta
última reforçada em 2015. Esses aspectos mostram-

PODER PÚBLICO

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

FORNECEDORES*

Espaços locados para eventos,
cursos e sede
Viagens e hospedagem
Instrutores**
Fornecedor de vale refeição
Agência de criação
Fornecedor de plano de saúde
Serviço de alimentação para
eventos e cursos
Assessoria contábil
Assessoria em informática

SOCIEDADE CIVIL

Autorreguladores
Entidades do terceiro setor
Não associados
Mídia

Como organização voltada à disseminação da boa

indicados pelo GRI. Foram mantidas as abordagens de
conteúdo econômico e social, bem como o relato de
indicadores setoriais desenvolvidos especialmente para
organizações não governamentais.

8.2 PARTES INTERESSADAS

Reguladores
Legislativo
Executivo
Judiciário
Equipe IBGC
Voluntários (associados e
não associados)

CONTEÚDO GRI

contemplar todos os tópicos relacionados ao tema

Participantes de cursos
Participantes de eventos
Conselheiros certificados

COLABORADORES

das organizações privadas e públicas no país.

governança, o IBGC manteve-se no propósito de

Investidores

G4-12 G4-13 G4-24 G4-25
Capital Social e de Relacionamento

em sintonia com os objetivos estratégicos e com a
A seguir o IBGC apresenta seus principais stakeholders,

agenda temática anual, deliberada pelo Conselho

identificando os agentes de relacionamento, cujas

de Administração. Dentre os grupos contemplados

ações influenciam ou são influenciadas pelo Instituto.

estão associados, não associados, representantes de
empresas e associações, acadêmicos, reguladores,

A definição dos grupos de stakeholders a serem

entidades do terceiro setor e do setor público e

envolvidos nas iniciativas e ações do IBGC ocorre

colaboradores do IBGC.

*

Os dez maiores serviços prestados ao IBGC representam 62,6% das despesas da cadeia de fornecedores do instituto. Entre
2014 e 2015 não houve alteração significativa entre os principais fornecedores. A organização ainda não tem padronizadas
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.

** Apenas os instrutores, entre os fornecedores apontados na tabela, foram considerados como grupo, e não de forma individual,
devido à relevância e à importância que seu conjunto representa para as atividades do IBGC.
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1. AÇÕES DOS CAPÍTULOS

bem como um debate sobre a convergência entre
os conceitos de branding e governança corporativa

CAPÍTULO PARANÁ

na criação de valor. Além disso, o capítulo também

Sediado em Curitiba, o capítulo realizou, no ano

realizou o lançamento do caderno de Boas Prática de

de 2015, novas edições do curso para conselheiros

Governança Corporativa para Empresas de Capital

de administração e do curso sobre governança em

Fechado e o Encontro CCI, cujo tema foi a atuação

empresas familiares, além de outros eventos. Um

do conselheiro de administração independente na

deles foi o 2º Seminário de Governança Corporativa

empresas familiares.

e Finanças promovido em conjunto com o Instituto
Brasileiro de Executivos de Finanças (Ibef-PR), realizado

Em outubro de 2015, foi realizado 1º Seminário de

com o apoio da Federação das Industrias do Estado

Governança Corporativa, cujo sucesso na abordagem

do Paraná.

dos debates e no número de participantes suscitaram
a possibilidade de uma nova edição deste evento

Ao longo do ano, foram debatidos temas como

em 2016.

sustentabilidade e governança em empresas de controle
familiar, entre outros. Também foi realizado o Encontro

Além do eventos, o capítulo também promoveu a 11ª

de Conselheiros Certificados.

edição do curso para conselheiros de administração e
a 13ª edição do curso de governança corporativa em

Os coordenadores promoveram ainda reuniões de

empresas familiares.

relacionamento com a Escola de Negócios da PUCPR e do Centro Universitário FAE. A Federação das
Indústrias do Estado do Paraná, entidade com a qual

CAPÍTULO CEARÁ

se concretizou uma parceria formal com o propósito

Em que pese a substituição, por duas vezes (março

de desenvolver atividades voltadas à divulgação das

e setembro), do coordenador geral do capítulo, foi

melhores práticas de governança entre seus associados,

realizado, no dia 10 de junho, o lançamento do

além de proporcionar apoio logístico aos eventos

caderno de Boas Práticas de Governança Corporativa

a ser realizados pelo instituto. Os coordenadores

para Empresas de Capital Fechado. Nos dias 25 e

concederam entrevistas à imprensa local, em linha com

26 de novembro, a superintendente geral do IBGC e o

a política de porta-vozes do IBGC.

gerente de certificação e capítulos estiveram presentes
em Fortaleza para realizar uma série de visitas às
empresas da região e reuniões com associados do

CAPÍTULO RIO GRANDE DO SUL

capítulo, visando ao crescimento da base regional

Ao longo de 2015, o comitê coordenador do IBGC no

de disseminação da governança corporativa. Na

Rio Grande do Sul manteve seu foco na disseminação

oportunidade, participaram também da entrega do

das ideias e práticas associadas à governança. Dessa

Prêmio Delmiro Gouveia para as maiores e melhores

forma, realizou palestras sobre governança alemã com

empresas do Ceará em 2015.

base nas lições trazidas da jornada técnica 2015,
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CAPÍTULO MINAS GERAIS

empresas familiares, a segunda turma de governança

Um dos eixos prioritários 2014-2016, consolidou-se

corporativa para investidores – elaborado em parceria

a organização do capitulo em estrutura celular, com

com a Amec –, além de formar mais uma turma do

descrição e distribuição de atividades e avaliação

tradicional curso para conselheiros de administração.

de desempenhos. Os associados locais, cujo quadro
cresceu 15% no ano, tiveram eventos exclusivos: o
lançamento do caderno Boas Práticas de Governança

CAPÍTULO SANTA CATARINA

Corporativa para Empresas de Capital Fechado,

Apesar de ter apenas um ano de atividade, o capítulo

bem como as palestras “Aplicação das Boas Práticas

de Santa Catarina conta com 51 associados pessoas

em Empresas Familiares não Listadas – Caso Grupo

físicas e dez associados pessoas jurídicas, o que é um

Lwart” e “GC e Acionistas Minoritários: Constatações

número significativo para o estado, de apenas 6,8

e Perspectivas”.

milhões de habitantes.

Outra prioridade, a terceira edição do Seminário

Em 2015 o capítulo realizou conferências sobre governança

Mineiro

realizado

corporativa nas associações comerciais e industriais em

em outubro com FIEMG, IMMC e Fumec, teve 69

Tubarão, São Bento do Sul, Guaramirim e Rio Negrinho.

participantes debatendo “Governança Corporativa

Em Joinville e Jaraguá do Sul, na semana do administrador

em Tempos da Crise”. Os CCIs locais tiveram em

e do contabilista, foram ministradas palestras aos alunos da

novembro seu 51º Encontro, para discutir “Governança

Universidade Católica de Santa Catarina.

de

Governança

Corporativa,

que Cria Valor”. Esses eventos e a segunda edição do
curso para conselheiros de administração, no primeiro

Em Jaraguá do Sul, com a presença da presidente do

semestre, foram cobertos pela mídia local. Outro curso

conselho de administração do IBGC, foi realizada

realizado foi o “Governança Corporativa: Princípios e

palestra

Práticas”, que, na segunda edição na FIEMG, contou

corporativa na Associação Comercial e Industrial (ACIJS),

com 32 participantes.

com 150 participantes.

seguida

de

debates

sobre

governança

A segunda edição do curso de governança corporativa

CAPÍTULO RIO DE JANEIRO

em empresas familiares foi realizada em Florianópolis

O capítulo Rio de Janeiro adotou em 2015 uma

em 19 e 20 de agosto, com vinte participantes.

conduta proativa de interagir com seus associados
cariocas, buscando desenvolver diversas atividades que

O capítulo participou do Encontro de Conselheiros

atendessem às suas expectativas, inclusive realizando

Certificados, do Planejamento Estratégico 2015/2016

alguns eventos exclusivos, de modo a valorizar posição

do IBGC e do Congresso Anual, em São Paulo, além

de associado do IBGC.

do Encontro de Conselheiros Certificados do capítulo
do Paraná e do Seminário de Finanças e Governança

A regional promoveu eventos em parceria, de modo a

Corporativa – Ibef-PR e IBGC em Curitiba.

melhor cumprir com sua missão. O capítulo agradece
aos

parceiros

Comissão

de

Valores

Mobiliários

(CVM); BNDES; Associação Comercial do Rio de

CAPÍTULO PERNAMBUCO

Janeiro; Federação das Indústrias do Estado do Rio de

Em seu segundo ano, o capítulo realizou o curso

Janeiro (Firjan); Pinheiro Neto Advogados; Ordem dos

Governança Corporativa: Princípios e Práticas, além da

Advogados do Brasil (seção RJ); Petros e Previ.

segunda edição do curso Governança Corporativa em
Empresas Familiares. Também promoveu o lançamento

No ano, foram realizados dois encontros com a

do caderno Boas Práticas de Governança Corporativa

comunidade dos conselheiros certificados do IBGC (CCI),

para Empresas de Capital Fechado e a palestra Lei

três encontros exclusivos para associados e oito encontros

Anticorrupção, em parceria com a EY. Os eventos, no

abertos ao público, um total de treze eventos gratuitos.

conjunto, contaram com quase duzentos participantes.

No segmento de capacitação, o capítulo trouxe a

O Projeto Rumo, apoiado pelo IBGC, também realizou

primeira edição do curso de governança corporativa em

iniciativas relevantes na região, atendendo a um
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público de mais de trezentas pessoas. Destaque para o

três anos, com uma reeleição sucessiva permitida.

Fórum Regional de Empresas Familiares.

Excepcionalmente, em 2016, serão eleitos nove
conselheiros, sendo que, por ordem de quantidade de

Além disso, a coordenação manteve contatos de

votos recebidos, os três mais votados terão mandato de

relacionamento com diversas instituições, como Fiepe e

três anos, os três seguintes, de dois anos, e os outros

Endeavor, e atendeu a imprensa local, em linha com a

três, de um ano. De 2017 em diante, serão realizadas

política de porta-vozes do IBGC.

eleições anuais com a escolha de três conselheiros,
sempre com mandato de três anos.

2. AÇÕES DOS COLEGIADOS E COMISSÕES

COMISSÕES DE APOIO À GESTÃO

COLEGIADOS DE APOIO AO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

COMISSÃO COMUNIDADE DE CONSELHEIROS
CERTIFICADOS DO IBGC (CCI)
A comissão realizou dez reuniões no ano, tendo
debatido os seguintes assuntos: identificação de

CONDUTA

perfil e das regras do CCI Embaixador, categoria

Em 2015, este colegiado tratou de dois casos de

de CCI formador de opinião dentro do IBGC que

empresas associadas envolvidas na Lava Jato e um

ajudará a gestão no crescimento e geração de valor

caso de dois associados pessoas físicas, resultando

da comunidade CCI; debates para proposição das

em medidas disciplinares aplicadas pelo conselho

novas regras para ingresso na certificação; definição

de administração, entre suspensão por um ano e

do escopo do Projeto Certificação 2020, visando

advertência escrita; propôs ao conselho de administração

contribuir para um novo pensamento dos rumos da

procedimento de afastamento temporário de associados

certificação para os próximos 4 anos: início das

em casos de potencial justa causa que possam causar

conversações com o NACD visando reconhecimento

danos à reputação do IBGC; propôs revisão do Código

internacional da certificação IBGC; contribuições ao

de Conduta, para unificar procedimentos disciplinares

projeto construção do novo banco de conselheiros que

do Estatuo Social e do código; divulgou o código

será finalizado em junho/2016.

conforme plano aprovado no ano anterior; realizou a
sucessão de um de seus membros; respondeu a consultas

COMISSÃO DO CONGRESSO

de associados e da superintendência.

Ao longo do ano, elaborou o programa do Congresso
Anual alinhando com um rigor maior à lista de convidados

GOVERNANÇA E INDICAÇÃO

a palestrar e os moderadores de cada um dos painéis.

O colegiado dedicou sua atenção primordialmente ao

Com o tema “20 anos IBGC: passado, presente futuro

processo eleitoral para a escolha, pelos associados, dos

da Governança Corporativa”, o 16º Congresso Anual

conselheiros de administração do instituto que tomarão

do IBGC foi realizado em São Paulo, nos dias 16 e 17

posse em 2016. Assim, realizou diversas atividades

de novembro, com mais de 600 participantes inscritos.

preparatórias para o pleito, tendo trabalhado com a

Destaques deste ano: lançamento da 5ª ed. do Código

base de associados, membros de comissões, instrutores

das Melhores Práticas de Governança Corporativa;

e

candidaturas

painel internacional com membros do Global Network

de pessoas com perfis potencialmente aderentes

of Director Institutes (GNDI), entidade que congrega os

aos desafios futuros de nosso instituto, segundo o

principais institutos de conselheiros e de governança

planejamento estratégico vigente e discussões levadas

corporativa do mundo; sessões temáticas segmentadas

a cabo no próprio colegiado, depois de ouvida a

em: empresas de capital aberto e empresas de capital

presidência atual do conselho de administração.

fechado e familiares; mostra de governança com

palestrantes,

buscando

estimular

stands na qual fornecedores de portal de governança,
A partir desta eleição, os mandatos no conselho do

consultores,

IBGC serão escalonados, cumprindo períodos de

apresentaram inovações em serviços de governança.

auditores,
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COMISSÃO EDUCACIONAL

Comissão definiu, desde 2014, uma nova forma de

Durante o ano de 2015, a Comissão Educacional

atuação. Foram adotadas discussões dinâmicas e a

discutiu a proposta da utilização da metodologia

confecção de textos objetivos, claros e diretos sobre

de ensino a distância em seus cursos presenciais,

temas diversos, tais como: assembleia de acionistas,

incluindo conceitos como sala de aula invertida (flipped

mídias sociais, negociação com ações, informação

classroom) e ensino híbrido (blended learning). Como

não pública, dentre outros.

resultado das discussões, foi desenvolvido um projeto
piloto de um curso totalmente a distância e auto
instrucional, denominado “Introdução à Governança

COMISSÃO DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Corporativa”,

e

A comissão focou em novos temas e seus impactos

atividades adaptativas, utilizando o Moodle como

no comportamento dos conselheiros. Combinando a

ambiente virtual de aprendizagem.

presença de palestrantes convidados, com palestras de

fundamentado

em

videoaulas

integrantes da comissão e debates, foram abordados
diversos temas, tais como o impacto de novas

COMISSÃO INTERNACIONAL

tecnologias em nossas vidas e nossos negócios, o

Com o propósito de discutir, propor e definir ações e

impacto da cultura organizacional no gerenciamento

eventos internacionais, a comissão tem como uma de

de riscos, a Lei Anticorrupção e a implementação de

suas principais funções estreitar parcerias institucionais

uma área de Compliance, vieses comportamentais e a

e organizar as jornadas técnicas, viagens de estudos

experiência de conselhos internacionais.

internacionais promovidas periodicamente pelo IBGC.
Em 2015, esteve envolvida na discussão do programa
de viagem da jornada técnica, realizada em junho na

COMISSÃO DE ESTRATÉGIA

Alemanha, bem como no debate sobre as experiências

Com o objetivo de discutir, gerar e disseminar

vivenciadas com a imersão na governança daquele

conhecimento

país. A comissão também esteve envolvida na definição

administração em relação à estratégia dos negócios, a

do próximo destino, em 2017: Singapura e Hong Kong.

comissão trabalhou em revisões do caderno O papel

sobre

o

papel

do

conselho

de

do Conselho de Administração na Estratégia das
Organizações e iniciou as discussões sobre comitê

COMISSÃO TEMÁTICA

de estratégia e estratégia e inovação. Recebeu como

Realizou cinco reuniões em 2015 a fim de atender

convidados palestrantes os presidentes dos conselhos de

o seu propósito de planejar os principais eventos da

administração da WEG e da Embraer.

agenda regular do instituto. O grupo contribuiu em
17 eventos, assim divididos: Fóruns de Debates (4),
(10). Paralelamente, apoiou na identificação de temas

COMISSÃO DE ESTUDOS DE SUSTENTABILIDADE PARA
AS EMPRESAS

para o 3º Encontro de Conselheiros e 16º Congresso

A comissão realizou nove reuniões plenárias. Temas

Anual inerentes à governança e que estão na pauta dos

de destaque: item do FR (Instrução CVM 552/2014)

conselhos de alto desempenho, mantendo o alinhamento

referente às questões socioambientais, The State of

com o eixo temático do ano: 20 anos IBGC: Passado,

the World 2015 e Megatendências (PwC). Contribuiu

presente e futuro da Governança Corporativa.

com a revisão do Código das Melhores Práticas de

Fórum Acadêmico (1), webinars (2) e Encontro CCI

Governança

Corporativa,

destacando

conceitos

ligados à sustentabilidade. Participou do IFC Practice

COMISSÕES TEMÁTICAS

Group Meeting on Corporate Governance Codes
and Standards, com painel voltado à incorporação
de sustentabilidade nos códigos, do AGM Worldcom

COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO DE MERCADO
Tendo

como

prioridade

orientar

conselhos

2015 e contribuiu com o Ministério do Meio Ambiente
de

administração e fiscais sobre temas relacionados à

no Grupo de Trabalho sobre Relatos Corporativos
de Sustentabilidade.

comunicação com o mercado, de temas que não estão
contemplados no arcabouço teórico do Instituto, a
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COMISSÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

da Lei de Arbitragem; participou, por intermédio de

Em suas nove reuniões plenárias e muitas reuniões

membros da comissão, dos trabalhos relacionados

de subgrupos, a comissão prosseguiu a revisão do

à análise da proposta de pronunciamento Codim

Caderno sobre Comitê de Auditoria e iniciou a fase

sobre simultaneidade na divulgação de informação

final do desenvolvimento do caderno Monitoramento

e do Programa de Governança das Estatais da

de Desempenho. O caderno sobre conselho fiscal,

BMF&Bovespa; discutiu a versão 2015 dos Princípios

revisado pela comissão, está em finalização. Ademais,

de Governança Corporativa da OCDE e as Super Ações

a Comissão recebeu inúmeros convidados para

Preferenciais; organizou apresentações representadas

discutir temas tais como IFRS - Impairment; custo de

pela palestras feitas pelo Prof. Mario Engler sobre a

capital investido; remuneração executiva e geração de

Governança das Estatais e pelo Comitê de Fusões e

valor; empresas em recuperação judicial; governança

Aquisições (CAF); e elaborou material didático sobre o

corporativa

“caso Sadia”, para municiar os cursos do IBGC sobre

–

deveres

e

responsabilidades

dos

administradores; planejamento estratégico alinhado à

a responsabilidade dos administradores.

geração de valor; e melhores práticas no desempenho
de comitês de auditoria.

COMISSÃO DE RECURSOS HUMANOS
A comissão realizou seis reuniões plenárias com foco no

COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
CORPORATIVOS

tema gestão de pessoas, bem como na atuação do Comitê

A Comissão realizou cinco reuniões plenárias, nas

especialistas do Brasil e do exterior em debates sobre:

quais foram debatidos os programas de compliance,

melhores práticas de atuação do Comitê de Pessoas

riscos estratégicos e as evoluções das organizações

com cases reais em empresas nacionais e estrangeiras;

sobre sua gestão. Dentro desta mesma dinâmica das

coaching para conselheiros; mediação de conflitos em

reuniões, tivemos uma palestra sobre a instrução da

processos de governança; e métricas de eficácia para

CVM 552 - que entra em vigor a partir de 2016 –

avaliar performance de conselhos. Criou um grupo de

que tem por objetivo direcionar as organizações no

trabalho para desenvolvimento do paper Comitê de

sentido de monitorar os controles e a qualidade das

Pessoas no Conselho de Administração. Revisou seu

demonstrações financeiras, a fim de melhorar a

processo de gestão, definindo um plano de ação, projetos

transparência das informações disponibilizadas ao

a serem desenvolvidos e agenda para 2016.

de Pessoas no conselho de administração. Contou com

mercado. A comissão também fez revisões da nova
edição do Guia de Gestão de Riscos Corporativos, que
como parte integrante do processo de publicação.

COMISSÃO DE SECRETARIA DE
GOVERNANÇA CORPORATIVA

Adicionalmente, a Comissão participou na formulação

Em dezembro, a comissão publicou o caderno de Boas

do programa do 3º Encontro de Conselheiros, que

Práticas para Secretaria de Governança. Durante o

tratou do tema Conselho de Administração e Gestão de

ano, a comissão focou na aprovação do caderno pela

Riscos, bem como participou da formulação do Fórum

banca de publicações do instituto e a realização da

de Debates – Compliance em Perspectiva: Visões do

audiência pública.

culminou em um workshop aberto ao final de outubro,

CEP e do Compliance Officer.
Além disso, a comissão fez contribuições para a
5ª edição do Código das Melhores Práticas de

COMISSÃO JURÍDICA

Governança Corporativa do IBGC, tal como a

A comissão tem por objetivo apoiar o IBGC em

substituição da denominação “secretaria do conselho

suas manifestações sobre temas que demandem

de administração” para “secretaria de governança

conhecimento

de

corporativa” e a nova redação do item 2.3.5, para

projetos de lei e/ou atos administrativos, bem como

jurídico,

incluindo

a

análise

contemplar escopo atual de atuação do profissional.

a difusão de conhecimento jurídico. Neste contexto,

Durante o ano também foram realizadas reuniões

em 2015, a comissão comentou o Projeto de Lei das

com

Sociedades Anônimas Simplificadas (PL n. 4.302/12),

profissionalização

os projetos de lei anticorrupção do MPF e a reforma

de governança.

headhunters,
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COMISSÕES SETORIAIS

COMISSÃO DE GOVERNANÇA EM INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS
Durante o ano de 2015, a comissão discutiu

COMISSÃO DE EMPRESAS DE CONTROLE FAMILIAR

sustentabilidade e compliance e Lei Anticorrupção.

Em 2015, a comissão se reuniu 11 vezes de janeiro

Foram promovidas palestras sobre esses temas. A

a dezembro, debatendo os principais temas de

comissão também deu continuidade aos trabalhos

interesse de governança familiar, tais como sucessão ,

de

desenvolvimento de herdeiros, práticas de governança

de Administradores de Instituições Financeiras. O

adotadas pelas diversas empresas e também a

documento foi discutido em workshop aberto, no qual

experiência da empresas alemãs. Ouviu pesquisas

foram convidados especialistas para opinarem sobre

realizadas pelas consultorias PwC e Edelma Significa

o caderno. Após o evento, a comissão avaliou as

avaliando empresas familiares no mundo.

sugestões e as incluiu no documento.

produção

do

documento

Responsabilidades

Trouxemos cinco novos participantes para a comissão
que muito contribuíram nos debates trazendo exemplos

COMISSÃO DE SAÚDE

da trajetórias das suas empresas. O Caderno sobre

A comissão foi bastante atuante no mercado através

Governança Familiar, foi discutido workshop aberto e

de eventos voltados para a área, atuando como

está previsto para publicação em 2016.

protagonista

na

disseminação

e

discussões

das

informações sobre governança corporativa, tais como a
6ª. Edição do Curso Anual de Governança Corporativa

GOVERNANÇA EM COOPERATIVAS

em Saúde do IBGC, Hospitais Compliance e Referências

O ano de 2015 foi um ano de realizações para a

na Saúde. Adicionalmente, foram realizadas palestras

comissão. No dia 31 de maio, foi divulgado ao

com o objetivo de fortalecer as discussões do grupo.

mercado o Guia das Melhores Práticas de Governança
para

Cooperativas.

O

documento

permitiu

ao

cooperativismo ter como referência, um documento de

GOVERNANÇA NO TERCEIRO SETOR

vanguarda, apoiado por diversos estudos realizados

Durante 2015, a comissão concluiu a redação dos

pela comissão junto a órgãos internacionais, debates

conteúdos para elaboração do Guia das Melhores

internos e pela pesquisa realizada em conjunto com o

Práticas de Governança para Institutos e Fundações

Banco Central, IBGC, sistemas cooperativos e com a

Empresariais, disponibilizando para discussão e crítica

OCB. O objetivo principal do documento é colaborar

em workshop aberto junto a um grupo de especialistas,

com as cooperativas no processo de continuidade do

e em seguida à banca de publicações do IBGC. À luz

trabalho de sucesso realizado por muitas singulares que

das sugestões, a comissão revisou detalhadamente o

compõem o modelo, em busca da utilização de um

material, o qual será encaminhado para os trâmites de

sistema de administração de vanguarda que permita a

publicação em 2016.

sustentabilidade, com perenidade. Os exemplares do
guia se esgotaram em menos de 8 meses.

GRUPOS DE TRABALHO

COMISSÃO DE GOVERNANÇA EM EMPRESAS ESTATAIS
Esta comissão, em suas reuniões, discutiu temas

CARTA DIRETRIZ SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA

relevantes para a elaboração da minuta e para

O grupo de trabalho, cujo objeto de discussão eram

o fechamento do caderno de Boas Práticas de

sociedades de economia mista (SEM), concluiu suas

Governança

de

atividades no primeiro semestre de 2015 com a

Economia Mista, cumprindo as etapas previstas

consolidação da minuta e aprovação do documento

no projeto para elaboração do documento, que foi

final pelo conselho de administração do IBGC. O

publicado em 9 de dezembro de 2015.

lançamento da Carta Diretriz ocorreu em junho, com a

Corporativa

para

Sociedades

eventos de divulgação em Campinas (setembro) e Rio
de Janeiro (novembro).

IBGC - RELATÓRIO ANUAL 2015

67
DIVERSIDADE
Iniciado em 2013 como grupo de diversidade, o grupo
iniciou com o apoio do IBGC e Women Corporate
Directors (WCD) e, posteriormente, do IFC Brasil.
O grupo visa elaborar iniciativas de mentoria de
executivas para assumirem conselhos de administração
de empresas privadas e públicas. Durante 2014,
trabalhou no desenho do Programa de Mentoria, com
o fim de ampliar a entrada feminina, por meritocracia,
nos conselhos. O primeiro grupo de mentoradas iniciou
o programa no início de 2015 e será concluído
no segundo trimestre de 2016. O grupo tem 18
mentoradas, todas executivas com comprovada e larga
experiência de gestão de empresas. Os mentores são
conselheiros selecionados com longa experiência em
conselhos no Brasil.

GOVERNANÇA PÚBLICA

“Há tempos o IBGC atingiu sua maturidade.
Com 20 anos de história o IBGC se
solidificou como uma importante instituição
no mercado de capitais, trazendo
contribuições relevantes na construção do
arcabouço conceitual e nas práticas de
governança corporativa no Brasil. Além
disso, é um fórum de discussões necessário
para melhorar as práticas das empresas
fechadas ou abertas, para disseminar o
que se deseja da atuação de conselheiros.
O Instituto é um ator fundamental para
tentarmos atingir a maioridade em nosso
mercado de capitais.”
Geraldo Soares,
superintendente de Relações com
Investidores do Itaú-Unibanco

O grupo foi formado em linha com a estratégia do
IBGC, de aprofundar o conhecimento nas práticas de
governança nesse setor. Com esse objetivo, o grupo
realizou 6 reuniões ao longo do ano. Afim de dar
mais subsídios às pesquisas realizadas pelo grupo, foi
contratado um estudo acadêmico sobre o tema.

GRUPOS DE ESTUDOS
São formados por associados ou não associados ao
IBGC que se reúnem, voluntariamente, 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.
Dois grupos se reuniram em 2015. O grupo de
governança e ética (Gege) endereçou sugestões para a
5ª edição do Código das Melhores Práticas do IBGC,
apoiou o instituto na revisão de pronunciamentos de
orientação do Comitê de Orientação para Divulgação
de Informações ao Mercado (Codim), tanto sobre código
de conduta das companhias, como na elaboração do
referente à importância dos ativos intangíveis. Além
disso, encaminhou sugestões acerca do tema da ética
nos programas de treinamento do IBGC, em especial, o
curso para conselheiros de administração.
Já o grupo de estudos de governança alemã (Gega),
junto à comissão internacional, deu suporte na
preparação da jornada técnica 2015, cujo destino foi
a Alemanha.
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3. SUMÁRIO DE CONTEÚDO DO GRI
G4-32 G4-33

SUMÁRIO DE CONTEÚDO DA GRI PARA A OPÇÃO “DE ACORDO” – ABRANGENTE
CONTEÚDOS PADRÕES GERAIS

PÁGINA

OMISSÕES

VERIFICAÇÃO EXTERNA

G4-1

Não
São relatados os principais impactos, riscos e
oportunidades, porém, não há um detalhamento
de cada item nem tabela com lições aprendidas.

G4-2

Não

G4-3

Não

G4-4

Não

G4-5

Contracapa

Não

G4-6

Não

G4-7

Não

G4-8

Não

G4-9

Não

G4-10

Não

G4-11

Não

G4-12

Não

G4-13

Não

G4-14

Não

G4-15

Não

G4-16

Não

ASPECTOS MATERIAIS IDENTIFICADOS E LIMITES
G4-10

Não

G4-11

Não

G4-12

Não

G4-13

Não

G4-14

Não

G4-15

Não

G4-16

Não

ENGAJAMENTO DE STAKEHOLDERS
G4-24

Não

G4-25

Não

G4-26

Não

G4-27

Não

PERFIL DO RELATÓRIO
G4-28

Não

G4-29

Não

G4-30

Não

G4-31

Não

G4-32

Não

G4-33

Não
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CONTEÚDOS PADRÕES GERAIS

PÁGINA

OMISSÕES

VERIFICAÇÃO EXTERNA

GOVERNANÇA
G4-34

Não

G4-35

Não

G4-36

Não

G4-37

Não

G4-38

Não

G4-39

Não

G4-40

Não

G4-41

Não

G4-42

Não

G4-43

Não

G4-44

Não

G4-45

Não

G4-46

Não

G4-47

Não

G4-48

Não

G4-49
G4-50

Não
Não é relatado o número total de preocupações críticas
comunicadas ao conselho, mas sim sua natureza.

Não

G4-51

Não

G4-52

Não

G4-53

Não

G4-54

Não

G4-55

Não

ÉTICA E INTEGRIDADE
G4-56

Não

G4-57

Não

G4-58

Não
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ASPECTOS MATERIAIS
ECONÔMICA

INFORMAÇÕES SOBRE A FORMA
DE GESTÃO E INDICADORES
DISCLOSURE

OMISSÕES

VERIFICAÇÃO EXTERNA

PÁGINA

Desempenho econômico

G4-EC1

-

Não

Presença no mercado

G4-EC5

-

Não

Impactos econômicos indiretos

G4-EC8

-

Não

Alocação de recursos

G4-DMA

-

Não

Captação de recursos

G4-ONG8

-

Não

Dimensão econômica

G4-DMA

-

Não

AMBIENTAL

DISCLOSURE

Emissões

G4-EN17

-

Não

Desempenho socioambiental

G4-DMA

-

Não

G4-LA1
G4-LA2

-

Não
Não

Treinamento e educação

G4-LA9
G4-LA11

-

Não
Não

Diversidade e igualdade
de oportunidades

G4-LA12

-

Não

Igualdade de remuneração
entre mulheres e homens

G4-LA13

-

Não

Gestão de pessoas

DMA

-

Não

RESPONSABILIDADE
PELO PRODUTO

DISCLOSURE

-

Não
Não

OMISSÕES

VERIFICAÇÃO EXTERNA

SOCIAL
Emprego

Rotulagem de produtos
e serviços

ASPECTOS MATERIAIS
(NON-GRI)
GOVERNANÇA

DISCLOSURE

PÁGINA

PÁGINA

PÁGINA

G4-PR4
G4-PR5

INFORMAÇÕES SOBRE A FORMA
DE GESTÃO E INDICADORES
DISCLOSURE

PÁGINA

Governança no IBGC

NON-GRI DMA

-

Não

Código e políticas

NON-GRI DMA

-

Não

Gerenciamento de riscos

NON-GRI DMA

-

Não

Objetivos estratégicos

NON-GRI DMA

-

Não

-

Não

ADVOCACY
Abrangência e Advocacy

DISCLOSURE
NON-GRI DMA

PÁGINA
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