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Mensagem da administração
G4-1

O crescimento do IBGC nesses 21 anos – tanto em re-

“aplique ou explique” do Código Abrasca de Autorre-

e a internalização das salas de treinamento, proporcio-

ceitas quanto em número de atividades e colaboradores

gulação, é um grande exemplo desse esforço.

nando – de imediato – poupança de custos e oportuni-

– foi acompanhado pelo cingir do instituto a uma gran-

dades de geração de novas receitas.

de gama de temas e tendências relativa à governança

Lançado em 16 de novembro, o código foi elaborado

corporativa. Dessa forma, geramos, acumulamos e dis-

pelo Grupo de Trabalho (GT) Interagentes* sob coorde-

Vale ressaltar ainda a conclusão da revisão da estrutu-

seminamos conhecimento específico e conquistamos

nação do IBGC. Esse primoroso trabalho enaltece uma

ra organizacional do IBGC, com a contratação da nova

relevância nacional e internacional.

importante convergência das entidades-membros em

superintendente de Vocalização e Influência, cujo tra-

prol da melhoria de nosso mercado de capitais, bem

balho de seleção contou com assessoria da Spencer

Mas a indagação que nos cabe fazer, dado o contexto

como visa restabelecer o Brasil em um patamar de des-

Stuart, e da admissão de outros profissionais essenciais

no qual estamos inseridos, diz respeito a como manter e

taque no mundo em termos de governança corporativa.

para o projeto de crescimento do instituto. Também

como alçar novos patamares de entrega em alto nível, de

A magnitude deste trabalho se completa pela incorpo-

contamos com as parcerias importantes da The Boston

forma responsável e sustentável, aos nossos principais

ração do código à instrução n. 480/2009 da Comissão

Consulting Group e da LFG Liderança e Gestão para a

públicos de interesse e à comunidade brasileira de gover-

de Valores Mobiliários, que atualmente passa por au-

facilitação dos processos de avaliação de desempenho

nança corporativa.

diência pública.

do conselho de administração e diretoria executiva, e
da gestão, respectivamente.

Nesse sentido, ao longo do ano de 2016, empreende-

O instituto também acompanhou com atenção o an-

mos uma revisão profunda do nosso planejamento es-

damento do então “Projeto de Lei de Responsabilida-

Tendo se definido, pioneiramente, desde 1999, como

tratégico com foco nos próximos quatro anos (de 2017

de das Estatais”, que culminou na Lei n. 13.303/2016,

uma instituição de partes interessadas relevantes (sta-

a 2020). Realizamos uma consulta abrangente sobre

uma resposta do Congresso à crise cujo epicentro se

keholders), o IBGC deparou-se com a situação sem

nossa atuação a todos os círculos concêntricos da co-

deu na maior companhia estatal brasileira. Haja vista

precedente de ter uma associada pessoa jurídica e um

Alberto Whitaker, Emilio Carazzai, Richard Blanchet, Ricardo

munidade de governança: nossos fundadores, gestão e

a relevância do tema, o IBGC vocalizou, por meio de

associado mantenedor, envolvidos – de forma distinta

Setúbal, Robert Juenemann (da esquerda para direita).

colaboradores do instituto, nosso conselho de adminis-

eventos, canais de comunicação próprios e imprensa,

– na Operação Lava Jato. Este fato repercutiu no ar-

Isabella Saboya, Eliane Lustosa, Doris Wilhelm e Marta

tração, coordenadores de comissões e de capítulos do

seu posicionamento com relação à lei, a qual dedica um

cabouço institucional do instituto, fazendo transparecer

Viegas (esquerda para direita).

IBGC, nossos associados, reguladores, mídia, acade-

capítulo inteiro à governança corporativa.

omissões estatutárias e ausência de dispositivos e re-

mia, entidades congêneres nacionais e internacionais,

1.1

Palavra do presidente
do conselho

gramentos para fazer face ao ineditismo dos eventos.

“usuários” do IBGC e ex-associados. Para tal emprei-

Internamente, disparamos a implementação de projetos

Não obstante, o conselho e os colegiados de apoio,

tada, contamos com apoio da Strategy&, subsidiária da

que impactarão profundamente a execução do institu-

assim como a gestão, posicionaram-se e avançaram

PwC, que estruturou e facilitou a discussão de ideias.

to nos próximos anos. Nomeadamente: (i) a revisão do

em deliberar até onde o bom senso, o senso de jus-

material didático, que é o suporte físico da maior fon-

tiça e a regulação interna permitiram. Assim mesmo, é

O desafio institucional pelo qual passa a democracia brasileira, decorrente da revelação de manobras e atos ilícitos

A partir desse trabalho censitário, o conselho e a gestão

te de receitas auferida pelo IBGC no seu atual modelo

nosso entendimento que regras adicionais precisam ser

no âmbito da administração pública, de suas empresas e

do IBGC dedicaram-se exaustivamente à definição das

economicamente autônomo; (ii) os passos preliminares

desenvolvidas, submetidas à assembleia de associados

autarquias, bem como na alta administração de grandes

dimensões estratégicas a serem traduzidas em iniciati-

para a instalação de um gerenciador computadorizado

e incorporadas ao regramento com vista a eventuais

e representativas organizações privadas, gera imprevisibi-

vas ao longo do próximo quadriênio. Cada uma dessas

de base de conhecimento, que deverá conferir ao ins-

ocorrências futuras, conquanto indesejáveis.

lidade no cenário político e na condução dos negócios.

dimensões será explicada ao longo deste documento.

tituto uma estrutura moderna para a sua característica

Desse quadro, emergem dois sentimentos polares: de um

de “think tank”; e (iii), igualmente importante, a mudan-

Portanto, o ano de 2016 representou um período de

lado, a esperança de que velhos vícios, como o cinismo e

Concomitantemente a essa reflexão interna, em 2016,

ça para uma nova sede física, que permitirá maior bem

iniciativas e discussões relevantes para elevar a barra

a impunidade, sejam sepultados para sempre; e de outro,

o IBGC também se dedicou a importantes iniciativas

-estar para os colaboradores residentes e associados,

da governança corporativa no país. Como guardião do

o ceticismo cívico, que vem a ser a pior expressão da po-

com vista ao aperfeiçoamento do arcabouço da go-

lítica, pela negação da política.

vernança corporativa, por meio de audiências públicas,
reuniões e contribuições ativas em fóruns nos quais tem

É nesse contexto histórico e social que o IBGC, em

representação.

2016, foi impulsionado a refletir sobre a governança

* ABRAPP - Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar, ABRASCA - Associação Brasileira das Companhias Abertas, ABVCAP - Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital, AMEC - Associação
de Investidores no Mercado de Capitai, ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de

das organizações brasileiras em sua essência, bem

O Código Brasileiro de Governança Corporativa –

Capitais, APIMEC - Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais, BM&FBOVESPA,

como incentivado a repensar, redirecionar e repriorizar

Companhias Abertas, cujo conteúdo é inspirado na 5ª

BRAIN – Brasil Investimentos &Negócios, IBGC - Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, Instituto IBMEC – Institu-

sua atuação a fim de expandir os impactos positivos

edição do Código das Melhores Práticas de Gover-

to Brasileiro de Mercado de Capitais e IBRI – Instituto Brasileiro de Relações com Investidores.O GT Interagentes contou

de sua atividade.

nança Corporativa do IBGC, com formato baseado no

com BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e CVM – Comissão de Valores Mobiliários como
entidades observadoras.
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Código das Melhores Práticas de Governança Corpo-

Durante esse processo, tivemos a oportunidade de re-

Finalmente, a dimensão de Operações e Relaciona-

No campo da inovação, é digno de nota o nosso 17º Con-

rativa, um monumento institucional pertencente a toda

pensar como poderemos tornar ainda mais efetivo o

mento que é composta por processos de suporte (back

gresso Anual: Essência e Aparência. O principal evento do

a comunidade brasileira de governança, o IBGC teve

trabalho do instituto, bem como manter os níveis eleva-

-office) - planejamento e gestão, assessoria a órgãos

instituto contou, em 2016, com uma série de novidades,

oportunidade de repensar profundamente o seu pro-

dos de entrega e de satisfação de nosso público. Nesse

de governança, jurídico, marketing e relacionamento,

tais como um aplicativo para celulares e tablets, que pos-

pósito, como farol emissor de luz sobre a disciplina da

sentido, atendendo a recomendação do conselho de

administração e finanças, tecnologia da informação (TI)

sibilitou maior interatividade entre o público presente e os

governança corporativa em nosso país.

administração, implementamos mudanças na estrutura

e recursos humanos - que apoiam as duas dimensões

palestrantes, e as sessões simultâneas ocorridas no mes-

organizacional, com o propósito de preparar a organi-

anteriores (front-office). Em 2016, houve a contratação

mo palco, sem barreiras físicas, e cuja transmissão se deu

Emilio Carazzai, presidente do conselho de admi-

zação para um novo ciclo de crescimento. O novo mo-

de um analista de TI, cuja função primordial será otimi-

por meio de sistema de rádio.

nistração do IBGC

delo de operação, que foi tomando forma ao longo do

zar os sistemas internos e, consequentemente, melho-

ano, parte do propósito central do instituto e integra,

rar nosso fluxo de trabalho operacional e o atendimento

Em 2016, alinhado aos seus objetivos estratégicos e ao

de forma radial, as três principais dimensões do nosso

aos associados e demais partes interessadas relevan-

contexto externo no qual está inserido, o IBGC deu con-

trabalho.

tes.

tinuidade às ações voltadas para a melhoria da gover-

Primeiramente, a dimensão de Vocalização e Influência

Com a revisão da estrutura organizacional, o instituto

do primeiro curso para conselheiros de administração de

(V&I), que abrange as atividades de advocacy, pesqui-

passa a ter, além da superintendência geral, três outras

sociedades de economia mista (SEM), ocorrido em Floria-

sas, publicações, comunicação e de comissões. Ela é

superintendências para efetuar o trabalho da gestão:

nópolis (SC), cuja segunda edição será realizada na capital

a pedra angular do nosso processo de geração de co-

Vocalização e Influência; Desenvolvimento; e Opera-

paulista em março de 2017. Em paralelo a essa iniciativa,

nhecimento e disseminação de boas práticas de gover-

ções e Relacionamento.

o instituto também iniciou pesquisa sobre a governança

nança em empresas estatais. Destaque para a realização

nança para o mercado. Dada a importância estratégica

das empresas estatais a fim de contribuir de maneira mais

da área, em novembro de 2016, tivemos a criação da

Esse novo modelo organizacional visa assegurar maior

fundamentada para a melhoria das práticas dessas orga-

superintendência de V&I e a contratação da titular da

equilíbrio econômico-financeiro, promover uma maior

nizações no país. Apesar das intempéries do cenário eco-

pasta, Valéria Café, facilitada pelo trabalho pro bono da

independência político-ideológica, criar melhores condi-

nômico nacional e da decorrente incerteza com relação às

Spencer Stuart e com envolvimento direto da diretoria e

ções para a vocalização das causas do IBGC e ampliar

demandas de nossos cursos e eventos - relevantes fontes

do Comitê de Pessoas.

nossa especialização funcional.

de receita - o instituto conseguiu fechar o ano com um

Em segundo lugar, a dimensão de Desenvolvimento,

Para comportar a nova estrutura, o instituto também se

positivo se deve a algumas melhorias em eficiência opera-

que reúne as atividades de cursos, eventos, certifica-

preparou durante o ano para a mudança de sua sede.

cional e também aos acertos na leitura das demandas do

ções e gestão de capítulos, e por meio das quais com-

A partir de meados de 2017, o IBGC passará a ter um

mercado, tanto em termos de conteúdo de governança,

partilhamos conhecimentos, experiências e tendências

espaço físico maior para melhor receber seus associa-

como em ofertas de treinamento. Ressaltamos, ainda, o

mais atuais e relevantes no campo da governança,

dos, seu público participante das atividades do IBGC,

importante envolvimento e engajamento dos associados,

Emilio Martos, Henri Vahdat, Matheus Corredato Rossi

apoiando indivíduos e organizações no desenvolvimen-

bem como seus colaboradores. Além disso, o novo

por meio da participação em comissões, cursos, eventos

(da esquerda para direita).

to de novas capacidades de gestão. Com isso, foi cria-

ambiente abrigará cursos e eventos de pequeno porte,

e nas publicações, que somados aos esforços da gestão,

Valéria Café, Heloisa B. Bedicks Adriane de Almeida

da a superintendência de Desenvolvimento.

diminuindo, assim, a dependência da disponibilidade

também garantiram o sucesso de nossas atividades.

superávit anual acima da meta orçamentária. O resultado

(esquerda para direita).

1.2

Palavra da gestão

de salas externas.
Com focos distintos, as áreas de Vocalização e Influên-

O ano de 2016 representou, além dos resultados e saldos

cia e de Desenvolvimento foram constituídas a partir

Apesar desse olhar para dentro da organização, em

positivos, um marco importante que nos levou a repensar

da reformulação da então superintendência de Conhe-

2016, o IBGC continuou a buscar por inovações e pro-

profundamente nossa atuação. Em um cenário em que

cimento, que teve todas as suas atividades alocadas

duzir novos conteúdos para seus públicos de interesse.

revelações de atos ilícitos envolvendo a alta administração

No ano de 2016, fizemos uma profunda análise dos

para estas duas superintendências, a fim de melhorar

Assim, foram lançados ao longo do ano quatro publi-

de relevantes empresas brasileiras se tornam mais corri-

produtos, processos e estrutura a fim de garantir maior

os processos dentro de nossa cadeia de valor.

cações de temas importantes da governança corpora-

queiras em nosso noticiário, acreditamos que o IBGC terá

G4-1

impacto das nossas atividades como organização re-

tiva. Destaques para o caderno Governança da Família

de continuar a se fortalecer internamente para seguir fir-

ferência no país em disseminação das melhores práti-

Além da redistribuição de áreas de responsabilidades

Empresária - Conceitos básicos, desafios e recomen-

me na jornada de disseminação das melhores práticas de

cas de governança corporativa. Dessa forma, grande

com Vocalização e Influência, a superintendência de

dações e para a 1ª edição da Pesquisa de Perfil dos

governança, empunhando as bandeiras da transparência,

parte dos esforços da gestão do IBGC convergiu para

Desenvolvimento ganhou reforço na área de capacita-

Conselhos de Administração, que oferece uma visão

conduta ética, prestação de contas e responsabilidade

refletir sobre o modelo de negócios dentro do escopo

ções, que agora terá duas gerências voltadas para trei-

detalhada sobre tamanho, composição, independên-

corporativa.

de discussões da revisão profunda de nosso planeja-

namento: uma para os cursos gerais e outra exclusiva

cia, perfil e experiência dos profissionais que atuam no

mento estratégico.

para cursos in company.

órgão central do sistema de governança das empresas

Assinado pela diretoria e superintendências

listadas brasileiras.
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G4-56 Capital social e de relacionamento

Para alcançarmos nosso propósito temos a missão e responsabilidade
pela disseminação da boa governança corporativa em sua essência,
cujos princípios 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 restringir-se 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.

Valores
Pro-Ativismo
Comprometimento com a capacitação
de agentes e com o desenvolvimento e
a disseminação das melhores práticas;
Diversidade
Valorização e incentivo à multiplicidade
de ideias e opiniões;
Independência
Soberania nos princípios, zelo pela
imagem e imparcialidade em face de
quaisquer grupos de interesse;

Coerência
Entre iniciativas e princípios da governança corporativa, ou seja, a Transparência, a Equidade, a Prestação de
Contas (accountability) e a Responsabilidade Corporativa.

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

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 governança1 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 externalidades2 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.

IBGC

1

Indivíduos e órgãos envolvidos no sistema de governança, tais como: sócios, administradores,

conselheiros fiscais, auditores, conselho de administração, conselho fiscal etc.
2

Efeitos de uma transação que incidem sobre terceiros que não consentiram ou dela não partici-

param não completamente refletidos nos preços. Podem ser positivas ou negativas.

8
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2.1

Quem somos

G4-3, G4-4, G4-5, G4-6, G4-7, G4-8, G4-9

Fundado

27

novembro

1995

Fundado em 27 de novembro de 1995, o Instituto Brasileiro de
Governança Corporativa (IBGC) é uma organização sem fins
lucrativos de atuação nacional e internacional, cujo objetivo é
buscar a excelência na geração e disseminação de conhecimento
em governança corporativa, bem como exercer papel representativo e influente na sociedade.

CE

Com sede em São Paulo, o IBGC
também atua regionalmente por
meio de sete capítulos no país:

PE

MG
SP

RJ

PR
A cadeia de valor do instituto está focada atualmente em:

SC
RS

Em 2016, o IBGC contou com:

Gerar e gerir
conhecimento

Disseminar
conteúdo

1615
associados

49
colaboradores

Realização e
coordenação de
pesquisas;

1
conselho de administração
com 9 membros
(em regime pro bono)

3
diretores: administrativo,
jurídico e financeiro
(em regime pro bono)

Todos estão submetidos ao Código de Conduta do IBGC

Desenvolvimento de
publicações;

Influenciar e
Representar

O Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa é
o documento central e balizador de todas as atividades do IBGC, tais como:

Jornada Técnica.

Eventos

Jornada
Técnica

Pesquisas

Programas de
treinamento

Publicações

Certificação de
conselheiros

Vocalização e
Influência

Cursos e eventos;
Comunicação das melhores
práticas;
Contribuição na elaboração de
códigos e projetos de Lei;
Influência de agentes por meio de
posicionamentos sobre casos atuais.

10

Certificação de
conselheiros;
Programa de mentoria para
mulheres executivas

Para realizar todas essas atividades, contamos com recursos provenientes das anuidades de associações, inscrições de cursos e
eventos, bem como de patrocínios. Em
2016, fechamos o ano com uma receita
líquida de R$ 24.691.019

Conheça mais sobre o IBGC
em www.ibgc.org.br ou
acesse pelo QR Code:
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2.1.1

FATORES
EXTERNOS

Modelo de negócios

ECONOMIA

G4-EN17

REGULAÇÃO;
TECNOLOGIA;
MEIO AMBIENTE;
IMPRENSA;
SOCIEDADE CIVIL;
PODER PÚBLICO

MERCADO

Saiba mais sobre os capitais, segundo o Relato
Integrado, em http://www.relatointegradobrasil.
com.br e http://integratedreporting.org

CENÁRIO
POLÍTICO

Capitais utilizados
pelo trabalho do IBGC

HUMANO
Voluntários, colaboradores e usuários

to
en
cim
e
h

Di
ss
e

INTELECTUAL
Código das Melhores Práticas do IBGC;
pesquisas; publicações; indicadores de governança;
posicionamentos; vocalização e influência

údo
nte
Co
ar
in
m

Gerir e
Ge
rar
Co
n

INTELECTUAL
Marca, reputação, biblioteca

Impactos do
trabalho do IBGC

Cadeia de
Valor

HUMANO
Treinamentos e remuneração direta e
indireta aos colaboradores;

SOCIAL E DE RELACIONAMENTO
Reguladores, mercado; imprensa;
sociedade civil; organizações congêneres;
poder público; fornecedores; universidades
$

** Em 2016, pela primeira vez, o IBGC pode
ter a aferição no nível de emissão de carbono
resultante das viagens aéreas realizadas pelos
instrutores de cursos, palestrantes convidados
e equipe IBGC. De acordo com cálculo da Flytour, agência que emite todas as passagens do
instituto, foram 303.884 milhas aéreas voadas
e emissão de 70,3 toneladas de CO2 no ano.
Ainda não há um projeto estruturado para compensação desse impacto, mas o instituto mantém os seguintes projetos e ações: teletrabalho para os colaboradores (1 vez por semana);
transmissão online de eventos para diminuir a
locomoção de pessoas; publicações digitais; e
reciclagem de papéis e materiais plásticos.

12

SOCIAL E DE RELACIONAMENTO
Cursos; eventos; Jornada Técnica; Programa de
Certificação de Conselheiros; Banco de Conselheiros;
Programa de mentoria para mulheres executivas

FINANCEIRO
Anuidade; patrocínios;
receita de cursos e eventos

MANUFATURADO
Imobilizados

NATURAL
Energia, papel e água

Inf

luen

ciar e R e p

nt
e
s
e
r

ar

FINANCEIRO
Receita gerada é investida em todas as
atividades do IBGC e em custos administrativos

NATURAL
Consumo de energia, papel e água;
Emissão de CO2 com viagens aéreas**

GERAÇÃO DE CONHECIMENTO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PRÁTICAS
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3.1

Organograma

G4-38, G4-LA12

G4-34, G-38, G4-39, Non-GRI DMA

ASSEMBLEIA GERAL
Colegiado de Apoio ao
Conselho Governança e
Indicação

Comitê de
Auditoria e Riscos

Conselho de Administração

Comitê de
Pessoas

Colegiado Independente
Recursal - CIR

Diretoria
Diretoria
Diretoria
Financeira* Administrativa Jurídica

Secretaria do CA

Angelim Curiel
Comissões

Henri Vahdat

Colegiado de Apoio ao
Conselho Conduta

Matheus
Corredato Rossi

Ouvidoria

Superintendência Geral

Analista Corporativo

Capítulos Regionais

Heloisa B. Bedicks

A estrutura de Governança do IBGC é composta
pela assembleia geral, conselho de administração
(CA), secretaria de governança, diretoria, superintendências e os órgãos de apoio, como os dois comitês
do CA (Auditoria e Riscos e o de Pessoas), comitês
coordenadores dos capítulos regionais e comissões,
e os colegiados de apoio ao conselho (CAC).
As assembleias gerais ordinárias (AGOs) são realizadas anualmente para prestação de contas aos
associados e à sociedade, bem como para a eleição dos membros conselho de administração. A
renovação do conselho passou a ser anual a partir
deste ano, com a mudança do mecanismo de renovação do colegiado. (Leia mais no item Conselho de Administração, na página 16).
O pleito para formação dos comitês coordenadores dos capítulos, por sua vez, passou a ser
trienal. Os associados de cada regional elegem
os coordenadores por meio de votação eletrônica (internet) ou presencialmente nas assembleias
gerais especiais. A escolha dos coordenadores
gerais é feita de forma indireta, por meio de votação do comitê coordenador eleito. Todos os
processos eleitorais do IBGC são auditados por
empresa independente.

A alta administração do IBGC, com exceção dos
superintendentes, exerce atividade pro bono. Os
conselheiros e coordenadores de capítulos têm
mandatos de três anos, com possibilidade de
uma reeleição.
Como parte da estrutura de governança, a
superintendência-geral reporta-se ao CA e à
diretoria, e lidera a equipe do IBGC no cotidiano
de suas atividades.

Gerência de
Educação
Corporativa

Superintendência de
Desenvolvimento

Superintendência de
Vocalização e Influência

Adriane de Almeida

Valéria Café

Gerência de
Certificação e
Capítulos

Gerência de
Operações
Educacionais

Rodrigo Trentin Marcos Jacobina Débora Cardoso

Superintendência de
Operações e Relacionamento

Emilio Martos

Gerência de
Pesquisas &
Conteúdo

Gerência de
Vocalização &
Influência

Gerência de
Operações

Luiz Martha

Danilo Gregório

Vera Marques

Perfil
por
gênero
dodo
IBGC
Perfil
por
gênero
IBGC

Perfil
por
faixa
etaria
dodo
IBGC
(em
%)%)
Perfil
por
faixa
etaria
IBGC
(em

Masculino
| Feminino
Masculino
| Feminino

Conselho
de de
Administração
| Diretores
| Superintendência
Conselho
Administração
| Diretores
| Superintendência

5656
4444
2525

Superintendência
Superintendência

7575

Diretores
Diretores

30-50
30-50
anos
anos

5050

3333

Rafaell Villar

Alexandre
Tanaami

5050

5050

Conselho
de de
Administração
Conselho
Administração

Gerência de
Gerência
Marketing e Administrativo
Relacionamento Financeiro

5050
anos
anos

6767

5050

* O diretor financeiro, Angelim Curiel, pediu demissão em 21 de novembro de 2016 por motivos pessoais
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3.2

Estatuto e órgãos
de governança

G4-35, G4-36, G4-37, G4-38, G4-40 G4-42

estratégia e monitoramento dos planos de ação,
além de se manifestar sobre o desenvolvimento
da governança corporativa no país.

Conheça os membros do conselho de administração eleitos na Assembleia Geral Ordinária (AGO) de
29 de março de 2016:
Os conselheiros são associados e não obtêm ganhos financeiros vinculados ao instituto.

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 2016. Entre as
mudanças, estão melhorias em procedimentos
disciplinares aplicados pelo instituto a associados em casos de conduta e o estabelecimento
do Colegiado Independente Recursal (CIR).
Foram alterados no estatuto:

√√

Artigo 8º do Capítulo III, com inclusão dos novos
parágrafos primeiro, segundo, sexto, sétimo e
oitavo, bem como a renumeração dos demais;

√√

O caput do Artigo 14, referente ao Capítulo V;

√√

Alínea (u) do Artigo 23 da seção I do Capítulo
VI, bem como a inclusão da nova alínea (w).

Leia o estatuto social completo no site
www.ibgc.org.br/index.php/ibgc/estatuto.

Assembleia Geral
Foro de manifestação dos associados do IBGC,
tem como competência a eleição e a destituição
dos membros do conselho e da diretoria, a
aprovação de contas, a alteração do estatuto, a
deliberação do orçamento e outras decisões de
interesse do instituto.

Conselho de administração do IBGC
Desde sua fundação, o IBGC conta com conselho de administração, composto por nove associados, eleitos em Assembleia Geral. Guardião
das boas práticas de governança, o conselho é
responsável pela orientação geral, definição da
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O colegiado realiza reuniões mensais, tem mandato de até três anos, com possibilidade de uma
reeleição, e atua conforme disposições do Estatuto Social e de seu Regimento Interno, cujo conteúdo disciplina seu funcionamento e execução
das competências estatutárias.
Sua missão é auxiliada pela atuação de dois comitês, cujos membros são também conselheiros:
Auditoria e Riscos e de Pessoas, assim como
recebe assessoramento de dois colegiados de
apoio ao conselho (CAC) - o de Governança e Indicação (GI) e o de Conduta – além do Colegiado
Independente Recursal (CIR), instância ratificada
na Assembleia Geral Extraordinária (AGE), em 29
de março de 2016, na qual os associados podem
recorrer em caso de suspensão ou expulsão do
quadro associativo.
Neste ano, o IBGC teve a primeira experiência
com o novo processo de sucessão do conselho de administração, denominado staggered
board, previsto desde a mudança estatutária de
2014. Nesse mecanismo eleitoral, os conselheiros passam a ter mandatos de três anos, com
renovação de um terço dos membros anualmente. Excepcionalmente nesta eleição, o tempo de permanência dos membros atuais ficaram
divididos conforme a classificação nas eleições:

√√

Os três conselheiros que obtiveram maior número de votos em 2016 terão mandato de
três anos;

√√

Os três seguintes, dois anos;

√√

Os três restantes, um ano.

A partir de 2017, todos os membros eleitos
passarão a ter mandatos de três anos. O novo
modelo de sucessão visa dar maior estabilidade
à organização ao evitar grandes alterações no
âmbito do conselho.

Emilio Carazzai*: presidente do
CA, mandato de um ano;
Robert Juenemann*:
mandato de um ano;

Doris Wilhelm:
membro do Comitê de Pessoas,
mandato de um ano

Eliane Lustosa:
vice-presidente do CA,
mandato de três anos;

Isabella Saboya:
coordenadora do Coaud,
mandato de dois anos

Alberto Whitaker: membro do
Coaud, mandato de dois anos

Ricardo Setúbal:
vice-presidente do CA e
coordenador do Comitê de
Pessoas, mandato de três anos;

Richard Blanchet:
membro do Coaud,
mandato de dois anos

Marta Viegas: membro
do Comitê de Pessoas,
mandato de três anos;

* Acesse os currículos em nosso site www.ibgc.org.br/index.php/ibgc/governanca-do-ibgc/conselho-de-administracao.
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Em linha com as recomendações do Código das
Melhores Práticas de Governança Corporativa, o
IBGC incentiva que a composição de seu conselho contemple diversidade de experiências, gênero, conhecimentos e origem regional. Assim,
espera-se que os membros do colegiado tenham
algumas das qualidades a seguir:

√√

Alinhamento e comprometimento com os
princípios, valores e código de conduta
da organização;

√√

Capacidade de comunicação e de julgamento próprio;

√√

Disponibilidade de tempo;

√√

Visão estratégica;

√√

Capacidade de trabalho em equipe;

√√

Conhecimento das melhores práticas de governança corporativa;

√√

Capacidade de interpretar relatórios gerenciais, contábeis, financeiros e não financeiros;

Diretoria
Composta por três associados, a diretoria teve
seus integrantes eleitos pelo conselho de administração até 2015. Naquele ano, a seleção do novo
diretor financeiro se deu por meio de empresa de
recrutamento externo. O processo de análise e
aprovação do nome se manteve sob responsabilidade do conselho. O mandato dos diretores é de
três anos e é admitida uma reeleição consecutiva.
Atualmente dividida nas áreas Administrativa, Jurídica e Financeira (ver organograma), a diretoria
tem como atribuição gerenciar as atividades sociais, de negócios e operações do instituto e zelar
pela observância da lei, do Estatuto e pelo cumprimento das deliberações tomadas na Assembleia
Geral, reuniões do conselho de administração e
em suas próprias reuniões.
Em 21/11/2016, por razões pessoais o diretor financeiro solicitou desligamento das funções.

Superintendência

√√

Conhecimento sobre a legislação societária e
de regulação;

√√

Conhecimentos sobre o apetite e tolerância a
riscos da organização.

Os candidatos a conselheiros são entrevistados
pelo CAC- Governança e Indicação, sendo sugeridos aos associados, previamente ao período de
votação, aqueles que melhor preenchem os requisitos de qualificação.
Conforme regimento interno do conselho de
administração do IBGC, o presidente do conselho é eleito pela maioria do colegiado na
primeira reunião do órgão. A escolha dos dois vice-presidentes pode se dar em até 90 dias após
a Assembleia Geral Ordinária.

Indicada pelo conselho de administração, a superintendência geral coloca em prática os direcionamentos e orientações emanadas pelo colegiado e
pela diretoria. Participa das reuniões do conselho
como convidada. Para exercer suas atividades
conta com apoio da Superintendência de Operações e Relacionamento, da Superintendência de
Desenvolvimento e da Superintendência Vocalização e Influência. (Ver organograma)
Alinhado ao seu plano estratégico de fortalecer
a área de advocacy (hoje, traduzido para Vocalização e Influência), e a partir de estudo profundo conduzido pela diretoria administrativa, o
IBGC passou por uma reestruturação organizacional a fim de dar mais eficiência às entregas
do instituto.
Conheça as mudanças realizadas na gestão
do IBGC:

√√

Criação da nova superintendência de Vocalização e Influência, que é responsável pelas áreas pesquisa, advocacy, comissões
e comunicação;

√√

Criação da superintendência de Desenvolvimento, que focará esforços nas áreas
de relacionamento com os capítulos, operações educacionais, eventos e capacitações, dentre os quais cursos in company
(sob os cuidados da nova gerência de Educação Corporativa); cursos gerais (nova
gerência de Operações Educacionais); e o
Programa de Certificação de Conselheiros
IBGC (CCI).

O instituto possui plano estruturado de sucessão
aprovado pelo conselho de administração para
a superintendência geral, cuja revisão ocorre
anualmente com apoio do comitê de pessoas.
O planejamento de sucessão dos principais gestores é debatido em reunião do conselho de administração, contemplando talentos internos e
externos ao IBGC.

Comitês coordenadores de capítulos
Compostos por associados vinculados a uma determinada filial do instituto, os capítulos promovem
assembleia especial de associados locais para
eleição de seu comitê coordenador, cujo mandato
é de três anos. Cabe ao comitê coordenador realizar e propor atividades regionalmente, em linha
com o planejamento estratégico, as metas e orçamentos do instituto.
Coordenadores-gerais eleitos em março de 2016:

√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√

Ceará: Julio Borges de Carvalho
Minas Gerais: Enio Coradi
Paraná: Carlos Peres
Pernambuco: Antônio Jorge Araújo
Rio de Janeiro: João Laudo de Camargo
Rio Grande do Sul: Leonardo Wengrover
Santa Catarina: Alfredo Burghi

Além dos sete capítulos, o IBGC conta com o núcleo
regional de Campinas (SP), formado por um grupo
de associados que contribui voluntária e sazonalmente para organizar iniciativas para a disseminação
das boas práticas de governança naquela região.

Comissões
Formado por associados do IBGC, as comissões
contribuem voluntariamente para a qualidade e o
aprofundamento das discussões realizadas no instituto e organizam-se em duas categorias: apoio à
gestão e temática. Em 2016, o instituto contou com
20 comissões (15 temáticas e 5 de apoio à gestão),
nos quais participaram 408 pessoas. Além das comissões, o IBGC também conta com o grupo de
trabalho Mulheres em Conselho*, e dois grupos de
estudos: Governança Asiática, formado para realização da Jornada Técnica 2017, cujos destinos serão Hong Kong e Singapura; e Governança e Ética.

“Neste momento de grande
decepção, mas também
de expectativa para
nossa sociedade, o IBGC
segue égide aos anseios
de desenvolvimento e
prosperidade. Através de
seu posicionamento firme
e constante atuação em
prol dos princípios de
Governança criam-se as
condições adequadas
para a expansão de
nossas empresas, inclusive
as familiares”
Monika Conrads, presidente do conselho
da Duas Rodas Industrial

* O grupo Mulheres em Conselho é uma parceria com o WCD - Women Coporate Directors e conta com o apoio institucional do IFC
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Comissões
Temáticas

Comissões de
Apoio à Gestão

Grupos de
Trabalho

Grupos de
Estudos

Comunicação e de
Mercado de Capitais

Comunidade de
Conselheiros Certificados
do IBGC (CCI)

Mulheres em Conselho
(anteriormente denominado
GT Diversidade)

Governança Asiática

Conselho de
Administração

Congresso

GT Interagentes

Governança e Ética

Empresas de
Controle Familiar

Educacional

Estratégia

Internacional

Finanças e Contabilidade

Temática

3.3

G4-44 G4-LA11

O desempenho dos conselheiros e colaboradores passa por processo de avaliação anual, cada
qual respondendo a questionários específicos:

√√

Gerenciamento de
Riscos Corporativos
Governança em
Cooperativas
Governança em
Empresas Estatais

√√

Governança em
Instituições Financeiras
Governança em Saúde
Jurídica
Governança no
Terceiro Setor

√√

Pessoas
Secretaria de
Governança Corporativa
Sustentabilidade

Leia sobre a atuação das comissões, comitês de coordenadores de capítulos, grupos de estudos,
grupos de trabalho e colegiados na página 66, ao final deste relatório.

“Um processo bem estruturado e bem conduzido de Governança
Corporativa contribui decisivamente para a preservação
dos aspectos legais e éticos do negócio, bem como para a
perpetuação das empresas, enquanto instituições. Acredito que
os conceitos e ensinamentos de Governança, tão bem difundidos
pelo IBGC, deveriam contagiar também nossos líderes políticos,
para que a esfera pública possa se apropriar das ferramentas
da governança, a fim de reestabelecer a ética e o respeito ao
país, as suas instituições e ao bem público”
Felipe Hansen, presidente do conselho da Tigre SA
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Avaliação

√√

Conselho de administração: pelo quinto ano
consecutivo, a avaliação é feita pela empresa
de consultoria The Boston Consulting Group
(BCG), cujo processo utilizado contempla
entrevistas e uma avaliação 360º com consulta aos pares. (Leia mais em atuação do
Conselho de Administração pag. 23).
Diretoria: A avaliação dos diretores, também
ficou sob condução da BCG. Assim como
realizado com o conselho, o processo inclui
entrevistas e avaliação 360° com consulta
aos pares;
Superintendência e gerência: Metodologia de
avaliação 360º conduzida pela LFG Liderança e Gestão e expandida para toda a equipe
IBGC com o perfil de competências adaptado às diferentes funções;
Comissões: Anualmente, os próprios membros fazem uma autoavaliação dos trabalhos
desenvolvidos. Desde 2015, a gestão avalia
as contribuições das comissões, dando conhecimento ao conselho de administração.

3.4

Código e Políticas

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

A alta administração, colaboradores, associados,
coordenadores de capítulos e de comissões, instrutores, conselheiros certificados pelo IBGC e
demais terceiros que participem ou contribuam
para as atividades do instituto, assinam e vinculam-se ao Código de Conduta do instituto, cujo

conteúdo contempla os princípios de governança corporativa contidos no Código das Melhores
Práticas, além de apontar princípios específicos,
como, por exemplo:

√√

Precedência dos objetivos coletivos do IBGC
sobre interesses particulares ou profissionais
dos seus integrantes, em todas as atividades
realizadas no âmbito do instituto;

√√

Coerência nas manifestações de representantes do IBGC perante terceiros;

√√

Caráter voluntário das contribuições profissionais dos associados ao IBGC.

Cabe ao Colegiado de Apoio ao Conselho (CAC)
- Conduta, formado por sete membros designados pelo conselho, porém totalmente independente
dele, receber e analisar denúncias de violação do
Código de Conduta. É por meio da Ouvidoria e, mais
recentemente do colegiado de conduta, que o IBGC
recebe manifestações e denúncias.
As denúncias recebidas pela Ouvidoria são direcionadas ao CAC-Conduta, que avalia o envio ao
conselho de administração. Todas as denúncias
recebidas são processadas em sigilo. O instituto,
por meio da superintendência e da diretoria, também avalia temas de seu cotidiano que possam
causar algum impacto em suas atividades, para,
então, endereçá-los ao CA. Estão, entre as preocupações críticas, decisões estratégicas ou de
posicionamento institucional no mercado. O IBGC
dispõe, ainda, de dois importantes instrumentos
de governança:

√√

Declaração de ausência de conflito de interesses assinada e renovada anualmente por
conselheiros, diretores e coordenadores gerais de capítulos. — A declaração integra a
Política de Conflito de Interesses, que está
centrada no uso dos recursos financeiros
e em situações não financeiras, como, por
exemplo, não auferir vantagens tal qual in-
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dicação de instrutores, palestrantes e temas
em eventos do IBGC, nem quando em contato com empresas e instituições em nome
do instituto.

√√

Regime de alçadas, que estabelece formalmente as fronteiras de atuação do CA e da
gestão. Estas ações se somam a outras
políticas institucionais do IBGC, cujo intuito é dar maior transparência aos critérios
e processos internos, como as políticas de
porta-vozes, gratuidade e reembolso aos dirigentes, representação do IBGC diante de
terceiros, uso do cartão de crédito corporativo e despesas e viagens.

Código de Conduta
A versão atual, revisada em 2016, 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 e penalidades. Leia documento em:
www.ibgc.org.br/index.php/publicacoescodigo-de-conduta

3.5

Gerenciamento de Riscos

G4-2 G4-14 G4-37 G4-45 G4-46 e G4-47 Non-GRI DMA

Confira as políticas institucionais do IBGC em
www.ibgc.org.br/index.php/ibgcpoliticas-institucionais

Canais de denúncia
O IBGC disponibiliza canais para receber
manifestações, contribuições, elogios, críticas e denúncias:
• Ouvidoria: As manifestações são recebidas
pelo ouvidor Gunter Eberhardt;
• Colegiado de apoio ao conselho (CAC)Conduta: As denúncias relacionadas ao
Código de Conduta são recebidas pelo
coordenador do grupo, Edy Kogut. Neste
ano, o CAC continuou a tratar de casos
de empresas associadas envolvidas nas
investigações da Operação Lava Jato (leia
sobre o trabalho desenvolvido pelo CAC
na página 66). Acesse os canais em: www.
ibgc.org.br/index.php/ibgc/canais-de-denuncia
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O IBGC dispõe de matriz de risco, cabendo à
diretoria e à gestão sua operacionalização, identificação e gestão dos impactos. Por sua vez, é
dever do CA o seu monitoramento, cujo assunto
é avaliado semestralmente pelo comitê de auditoria e riscos.

√√

Crise macroeconômica

√√

Concentração e dependência de receitas

√√

Perda de eficiência operacional

√√

Perda de recursos humanos

√√

Reputação e imagem

De acordo com o Plano de Gerenciamento de
Crise do IBGC, cada risco tem seu “risk owner”,
que tem a responsabilidade de acompanhar o
assunto e também uma equipe de gestão de crise, que deve ser acionada com a ocorrência de
algum dos riscos.

3.6

Atuação do conselho
de administração (CA)
em 2016
G4-42 G4-44

Está sob a responsabilidade da gestão o Plano
de Gerenciamento de Crise, para o qual é estabelecido um ciclo, desde a identificação até a
resolução da questão, segundo a probabilidade de ocorrências e nível de impacto potencial.
Cabe ao CA a implantação de processos de due
diligence. O conselho também pode contar com
pesquisas e consultas a partes interessadas a
fim de obter subsídios para identificar e gerir impactos, riscos e oportunidades.
A matriz de risco do IBGC contempla categorias (estratégica, operacional ou financeira),
riscos, premissas, plano de ação e responsáveis. Em julho deste ano, houve uma nova revisão dessa matriz, devido à conjuntura político
econômica brasileira e à revisão profunda do
planejamento estratégico do instituto. Os principais riscos ao instituto estão relacionados às
seguintes classificações:

No ano de 2016, o conselho de administração esteve
focado, especialmente, no planejamento estratégico
do instituto, facilitado pelo trabalho desenvolvido pela
Strategy&, em implementar a nova estrutura organizacional desenhada, promovendo a seleção e a contratação dos cargos que faltavam, além das discussões sobre como IBGC deveria atuar na melhoria do
arcabouço da governança corporativa no país (saiba
mais na página 4, em Palavra do Presidente do Conselho, e página 26, em Direcionamento Estratégico).
Outros temas também tiveram devidos destaques na
pauta de discussões do colegiado ao longo do ano:

Avaliação do Conselho
O conselho de administração (CA) do IBGC,
prezando pela exemplaridade de seu papel
como órgão central do sistema de governança
do instituto, manteve a prática da autoavaliação

de seu desempenho e, pela quinta vez, da avaliação de cada um de seus nove membros.
A metodologia de anos anteriores foi mantida, explorando a relação entre conselheiros e a conexão
com o órgão de governança, o processo decisório central, os mecanismos e processos de governança e a infraestrutura de informação. Como nos
quatro processos anteriores, conselheiros, diretores e superintendentes responderam a um questionário on-line, no qual avaliaram o colegiado e cada
um dos conselheiros. Durante o processo, também
foram apreciadas as atividades do CA no ano.
A avaliação do Conselho foi realizada em caráter pro bono pela BCG – The Boston Consulting
Group no Brasil.
A avaliação indicou as principais realizações do
conselho no ano:

√√

Elaboração do planejamento estratégico profundo (2017 – 2020)

√√

Continuidade da Liderança do GT Interagentes na elaboração do Código Brasileiro de Governança Corporativa – Companhias Abertas

√√

Enfrentamento de qualidade nas questões
acerca de empresas envolvidas em processos de corrupção evidenciados no país nos
últimos anos

Melhorias constatadas

√√

Conselho mais focado em estratégia e
menos processual

√√

Menor tempo alocado para
assuntos operacionais

√√

Menor interferência do conselho na gestão
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Recomendações para a melhoria do
conselho do IBGC:

√√

Adequar o perfil de competências dos membros do CA

√√

Conduzir reuniões mais objetivas, gerenciando a contribuição de cada participante, e assegurando foco na tomada de decisão

√√

Promover maior transparência e reporte dos
comitês a todo o conselho

√√

Assegurar programa de indução frequente e
compreensivo a todo novo conselheiro

√√

Verificar necessidade de melhoria na política
de resolução de conflitos e partes interessadas

√√

Melhorar o acompanhamento de projetos
mais estratégicos

√√

Revisar o perfil e condições da secretaria de
governança, assegurando qualidade na gestão das agendas, atas e informações

Revisão da Matriz Raci
No instituto, a matriz Raci (sigla em inglês de Responsible, Accountable, Consult and Inform) objetiva atribuir responsabilidades e funções dentro do
IBGC e auxilia a dar mais equilíbrio entre as atribuições do conselho, diretoria e da gestão. A fim de
melhorar essa dinâmica na alta administração do
IBGC, a matriz foi revisada em 2016.

Comitê de Auditoria e Riscos
O comitê intensificou suas atividades no ano, reunindo-se 11 vezes de janeiro a dezembro de 2016,

contando com a presença dos auditores independentes em três ocasiões. Além do monitoramento do desempenho econômico-financeiro do
instituto, foram feitas e aprovadas propostas de:
(i) aumento do escopo da auditoria externa com
modificações no planejamento de seus trabalhos,
maior número de reuniões de acompanhamento
pelo comitê e especialmente uma revisão mais
profunda dos controles internos do instituto; (ii)
política de aplicações financeiras; (iii) implementação de canal de denúncias externo; (iv) revisão e
atualização dos pareceres técnicos que subsidiam
as práticas do instituto com foco no controle e supervisão da matriz de riscos.
Tais medidas estão em linha com o crescimento
do IBGC e permitem segurança na integridade
dos relatórios financeiros internos e demonstrações financeiras, bem como maior eficácia e adequação de seus controles internos.

Comitê de Pessoas
No ano de 2016, o Comitê de Pessoas do IBGC
realizou cinco reuniões plenárias. O plano de trabalho desse órgão de assessoria do conselho de
administração consistiu, fundamentalmente, na implementação da nova estrutura organizacional do
IBGC, aprovada no início do ano, que cria uma nova
Superintendência de Vocalização e Influência, uma
gerência para cursos in company (Educação Corporativa), uma coordenação para a área de tecnologia
da informação e amplia o número de pesquisadores
para o Centro de Conhecimento.
O trabalho de seleção para a Superintendência
de Vocalização e Influência contou com a assessoria especializada da Spencer Stuart, que prestou serviço pro bono. A consultoria mediou mais
de 40 entrevistas.

“O IBGC tem desempenhado papel importantíssimo no mercado de
capitais. Em 2016, por exemplo, foi fundamental para o sucesso
da Campanha de Prevenção ao Insider Trading e para o êxito do
Grupo de Trabalho Interagentes, que lançou o Código Brasileiro
de Governança Corporativa – Companhias Abertas. O IBRI está de
portas abertas para ampliar ainda mais o relacionamento com o
IBGC na busca do aperfeiçoamento e valorização do profissional de
Relações com Investidores nas companhias e na interação com os
Conselhos de Administração.”
Rodrigo Lopes da Luz, diretor-presidente do IBRI

* Horas aproximadas.
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G4-2 G4-24 G4-37 G4-42 Non-GRI DMA
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BSC 2017
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.
Priorizar empresas familiares e listadas.
Focar em conhecimento, disseminação e influência.
Atuar em Sociedades de Economia Mista (SEMs) e em temas selecionados de
Empresas Públicas.
Capturar oportunidades para outros públicos. observando condições de geração
de impacto relevante em Governança, capacitações do Instituto ou de parceiros
com funding específico.
Intensificar a atuação em vocalização e influência incluindo um posicionamento
pro-ativo em bandeiras prioritárias.

Partes interessadas

Implementar a curadoria de conteúdo e reforço de parcerias.
Reforçar a gestão dos cursos atuais, coordenação dos programas e padronização
de materiais.
Direcionar a oferta de cursos in company para públicos priorizados.
Revisar o programa de certificação de profissionais.
Fortalecer a gestão de relacionamento com associados.
Revisar o modelo de gestão dos capítulos.
Revisar o papel, modelo operacional e gestão das comissões.

Processos internos

4.1

Revisão profunda

O interesse crescente pelo tema da governança
corporativa, especialmente refletido nas demandas da imprensa e em importantes iniciativas do
mercado de capitais, tal como o lançamento
do Código Brasileiro de Governança Corporativa – Companhias Abertas, e a aprovação
da lei que cria o estatuto jurídico das estatais
(n.13303/2016, regulamentada pelo Decreto n.
8.945/16) com um capítulo inteiro dedicado à
governança, gera oportunidades de exposição
do IBGC, bem como aumenta as demandas e
expectativas com relação à sua atuação.
A fim de se manter como a referência no país
no desenvolvimento das melhores práticas de
governança corporativa e continuar a realizar
a entrega em alto nível aos seus stakeholders
(partes interessadas relevantes), de forma sustentável e eficiente, no ano de 2016, o IBGC
revisou profundamente o seu planejamento estratégico com foco, sobretudo, nos próximos
quatro anos (2017 a 2020).
Para esse processo de reflexão, o conselho de
administração e a gestão do instituto foram incita-
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dos a estabelecer princípios e objetivos para direcionar os trabalhos, tais como:

Aprendizado e
crescimento

Desenvolver cursos e eventos selecionados para se tornarem referências.

√√

Refletir profundamente sobre a atuação, propósito e estratégia do IBGC;

Financeira

Revisar e diversificar das fontes de recursos.

√√

Conduzir um trabalho censitário e estimular
a competição de ideias envolvendo toda a
comunidade de governança;

Cobertura abrangente

Com o apoio e consultoria da Strategy&, subsidiária da PwC, que realizou de forma pro bono pesquisa censitária com as principais partes interessadas
relevantes do instituto e facilitou a discussão de
ideias, o IBGC chegou a treze dimensões estratégicas, classificados em “posicionamento”, “atuação
no core business” e “modelo operacional”.

• 20 entrevistas individuais com conselheiros e a gestão do IBGC, bem como cinco ex-presidentes do
conselho;
• +60 workshops e sessões em grupos com equipes, comissões e capítulos;
• 23 entrevistas individuais com membros da comunidade de governança, dentre os quais associados
(pessoa física e jurídica) e 13 entidades diversas
(congêneres internacionais, reguladores, academia
e mídia);
• +670 pesquisas e questionários com membros da comunidade (associados, potenciais associados, referências do tema na
academia e 11 entidades do mercado de capitais brasileiro integrantes do GT Interagentes.

A pesquisa censitária da consultoria consumiu
seis meses de trabalho e envolveu uma cobertura
abrangente da comunidade da governança.

A pesquisa censitária da consultoria consumiu seis
meses de trabalho e envolveu uma cobertura abrangente da comunidade da governança.

√√

Priorizar claramente os públicos-alvo e áreas
de atuação;

√√

Estabelecer um modelo de negócios relevante
e sustentável.
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Para melhor compreender como cada um dos
objetivos nortearam nossa atuação em 2016,
criamos ícones específicos para cada um deles.
Assim, cada intertítulo desta seção será acompanhado de um ou mais ícones, que indicarão quais
objetivos foram seguidos ou alcançados.

5.1

Vocalização e influência

G4-2 G4-15 G4-EC8 Non-GRI DMA

A atuação do instituto no ano foi balizada pelos objetivos estratégicos desenhados na revisão do planejamento
realizado em 2015, conforme o balanced scorecard (BSC) abaixo.

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

Processos internos

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.

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.

Desde 2012, o IBGC vem intensificando a sua
capacidade de advogar em prol da disseminação
de sua causa, bem como de engajar agentes relevantes da comunidade de governança e da sociedade. A esse esforço o instituto convencionou
chamar de advocacy).
Após uma reflexão interna por parte de nosso conselho e gestão, e a fim de evitar “estrangeirismos”,
a partir de 2016, o IBGC passou a traduzir essa
atuação como Vocalização e Influência (V&I).
Em linha com as diretrizes estratégicas desenhadas ao longo dos últimos anos – com foco em
V&I –, e após profundo estudo da estrutura organizacional do instituto, aprovado pelo conselho no
início de 2016, o IBGC criou em novembro a nova
Superintendência de Vocalização e Influência.
A principal função dessa superintendência será
integrar o conhecimento gerado pelo instituto e
procurar influenciar os agentes públicos e privados nos padrões elevados de governança. A promoção da causa tem se dado por meios diversos, dentre os quais se destacam a publicação
de posicionamentos, bem como sua divulgação
em atividades próprias, na imprensa e demais fóruns nos quais o instituto tem algum ou total envolvimento; ações educativas; diálogo com reguladores e legisladores; alianças e parcerias com
entidades e visitas a públicos estratégicos para a
apresentação de recomendações.

Neste ano, o IBGC focou em três bandeiras
prioritárias de V&I alinhadas ao planejamento
estratégico do instituto.

√√

Promover o Código das Melhores Práticas
de Governança Corporativa do IBGC a fim
de estimular a adoção de suas recomendações pelas organizações brasileiras
A maior conquista deste objetivo foi tornar a
5ª edição do Código das Melhores Práticas
de Governança Corporativa do IBGC base
do conteúdo do Código Brasileiro de
Governança Corporativa - Companhias
Abertas. O lançamento do documento em
16 de novembro marcou o desfecho do
intenso trabalho realizado pelo Grupo de
Trabalho Interagentes (GT Interagentes),
composto por 11 das mais relevantes instituições do mercado de capitais do país.
O documento voltado a empresas de capital
aberto do Brasil adota o modelo “aplique ou
explique” do Código Abrasca de Autorregulação e Boas Práticas das Companhias Abertas. A estrutura é dividida em “Princípios”,
que são os valores essenciais de governança
corporativa defendidos pelo código, “Fundamentos”, que embasam e explicam os Princípios, e Práticas Recomendadas, que são as
regras de conduta derivadas dos Princípios.
No início de 2017, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) prevê concluir a audiência pública acerca da instrução 480/2009, que deve incorporar o Código Brasileiro em sua regulação.
Com o novo código de governança, o Brasil se
junta a pelo menos 56 mercados - identificados
pelo subgrupo em pesquisas - que passaram a
adotar códigos únicos desde o início dos anos
2000. Para a elaboração do documento, foram
estudados modelos de 18 mercados: África do
Sul, Alemanha, Argentina, Austrália, Chile, Colômbia, Espanha, França, Hong Kong, Japão,
Malásia, México, Peru, Reino Unido, Rússia,

* atualmente denominado pelo instituto como vocalização e influência
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• Palestra da superintendente geral do
IBGC, Heloisa Bedicks, no 37º Congresso
Brasileiro de Auditoria Interno – Conbrai
como palestrante da trilha “Governança,
Compliance e Gestão de Riscos”.

Singapura, Suécia e Tailândia. Também foram
considerados os Princípios de Governança
Corporativa G20/OCDE (Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Econômico).

√√

Fomentar a governança corporativa
como instrumento de fortalecimento de
mecanismos anticorrupção, integridade
e conduta ética
Nesta bandeira, o IBGC atuou especialmente na produção de artigos e na promoção e participação de eventos nacionais e
internacionais, e por meio de reuniões com
agentes relevantes:
• O instituto promoveu, em fevereiro, o
Fórum de Debates para discutir a MP
703/2015 que dispunha sobre os acordos
de leniência no âmbito da Lei Anticorrupção. Evento realizado em São Paulo, contou com a participação dos debatedores
Modesto Carvalhosa, Gesner Oliveira e
Walfrido Warde Júnior.
• Em 31 de março, o IBGC lançou a mensagem “As alterações da Lei Anticorrupção e a Governança Corporativa”
na qual manifesta rejeição à Medida Provisória (MP) nº 703, de 18 de dezembro
de 2015, que dispunha sobre os acordos
de leniência previstos na Lei nº 12.846/13.
• Reunião com o então secretário de controle interno adjunto da extinta Controladoria Geral da União, Sérgio Seabra, em
18 de abril. O IBGC foi procurado pelo
representante da autarquia para passar
suas percepções sobre a MP 703/2015 e
ouvir as considerações do instituto.
• Participação da conselheira Marta Viegas
como moderadora do painel “Getting ahead of the anti-corruption curve” do “2016
Latin American Corporate Governance Roundtable” no mês de setembro,
em San Jose, Costa Rica.
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• Publicação do artigo “Compliance &
Governança Corporativa: O Atual estágio das empresas brasileiras”, assinado pelo presidente do conselho, Emilio
Carazzai, e pelo membro da comissão
jurídica do instituto, José Roberto Prado
de Almeida, na edição nº 28 do Cadernos
FGV Projetos.

√√

Melhorar a governança das sociedades
de economia mista (SEM)
O IBGC participou ativamente das discussões
sobre o então projeto de Lei de Responsabilidade das Estatais, que após aprovado pelo
Congresso e sancionado pela Presidência da
República, deu origem à Lei n. 13.303/2016.
Entre as principais ações estão:
• Realização do evento “Governança em
Estatais: Boas Práticas e Projeto de
Lei 555/2015” em 3 de fevereiro, no auditório da BM&FBOVESPA no Rio de Janeiro.
• Em 18 de março, foi publicado no site do
IBGC e no Boletim Informativo a mensagem “IBGC comenta Projeto de Lei de
Responsabilidade das Estatais”, com
considerações sobre o então Projeto de
Lei do Senado 555/2015.
• Em 24 de março, o então Ministro do
Planejamento, Valdir Moysés Simão, se
reuniu com representantes do IBGC para
discutir o texto do então projeto de lei do
Senado, estimulado pela manifestação
pública do instituto sobre o tema.
• Em 24 de junho, foi publicado no site do
IBGC e no Boletim Informativo a mensa-

gem “O Projeto de Lei de Responsabilidade das Estatais e a Governança”
em que ressalta alguns pontos do Projeto.
Esta mensagem foi enviada a todos os senadores, deputados federais e assessores
da Presidência da República.

• Em 08 de julho, o IBGC enviou contribuição
para a audiência pública da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) sobre a minuta de instrução que atualiza a Instrução CVM 358. A
norma dispõe sobre a divulgação de ato ou
fato relevante.

• Em 25 de julho, o presidente do conselho do IBGC, Emilio Carazzai, participou
como palestrante do evento Fórum de
Governança Corporativa, realizado pelo
jornal O Estado de S.Paulo. O evento reuniu especialistas para discutir os desafios
e perspectivas do tema no país. Carazzai
apresentou as reflexões do IBGC sobre a
Lei de Responsabilidade das Estatais.

• Em 21 de julho, o IBGC enviou contribuição
para a audiência pública do Código Amec
de Princípios e Deveres dos Investidores
Institucionais – Stewardship. O instituto
recebeu comentários de associados interessados em comentar a minuta.

• Realização do Curso para Conselheiros de Administração de Sociedades
de Economia Mista (SEM) em Florianópolis, Santa Catarina, entre os dias 21
e 25 de novembro. O curso faz parte de
uma parceria entre o IBGC e o International Finance Corporation (IFC), e tem apoio
financeiro do Center for International Private Enterprise (Cipe). (Leia mais sobre o
projeto nas páginas 33, 34 e 39).

Audiências públicas
A participação e contribuições em audiências públicas relevantes também foram formas de o instituto
posicionar-se perante o mercado e a sociedade.
• Em 15 de maio, o IBGC enviou contribuição
para a audiência pública do King IV Report (Código de Governança Corporativa da
África do Sul). Para elabor a contribuição, o
instituto recebeu comentários da Comissão
de Comunicação de Mercado. A superintendente geral, Heloisa B. Bedicks, participou
do lançamento do King IV Report como palestrante, que aconteceu concomitantemente à reunião presencial do Global Network of
Director Institutes (GNDI) em novembro, na
África do Sul.

• Em 5 de agosto, o IBGC enviou contribuição
para a audiência pública da Minuta do Código de Autorregulação em Governança
de Investimentos da ABRAPP (Associação Brasileira das Entidades Fechadas de
Previdência Complementar), do Sindapp
(Sindicato Nacional das Entidades Fechadas
de Previdência Complementar) e do ICSS
(Instituto de Certificação dos Profissionais de
Seguridade Social).
• Em 9 de setembro, o IBGC enviou sua contribuição para a audiência pública da Proposta de Evolução dos Segmentos Especiais de Listagem – Novo Mercado e
Nível 2 da BM&FBOVESPA.

Disseminação pela imprensa
Neste ano, o IBGC continuou a ser fonte constante em matérias relacionadas à governança corporativa. A mídia procurou o instituto com bastante
assiduidade para conceder entrevistas sobre o
então projeto de lei de responsabilidade das estatais, que culminou na Lei 13.303/2016, regulamentada pelo decreto 8.945/2016, bem como
o Código Brasileiro de Governança Corporativa Companhias Abertas. Também continuou a gerar
interesse na imprensa assuntos como compliance, carreira de conselheiro de administração, presença de mulheres no conselho e temas acerca
dos princípios básicos da governança corporativa.
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Com a mudança de prestador de serviços de assessoria de imprensa, tivemos a contabilização de
matérias publicadas somente até julho de 2016. A
nova fornecedora junto à coordenadoria de comunicação preparará para o próximo ciclo nova métrica para medir o impacto do IBGC na imprensa,
visando mais o qualitativo ao quantitativo.

Nacionais

5.2

ABRAPP - Associação Brasileira das Entidades de
Previdência Complementar

G4-EC8 Non-GRI DMA

ABRASCA - Associação Brasileira das Companhias
Abertas
ACAF - Associação dos Apoiadores do Comitê de
Aquisições e Fusões
Agência Nacional de Saúde Complementar - GT de
Governança Corporativa
Amcham Porto Alegre - Câmara Americana de
Comércio Brasil-Estados Unidos
ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos
Mercados Financeiro e de Capitais

2013

205

1.284

580

BM&F Bovespa

2014

208

1.356

545

CAF - Comitê de Aquisições e Fusões

2015

191

1.212

561

2016

67*

710*

279***

Entrevistas
Concedidas

Inserções
Gerais

Inserções em
Mídias Target**

CCEC - Conselho Consultivo das Entidades
Certificadoras
CODIM - Comitê de Orientação para Divulgação de
Informações ao Mercado
Comissão Brasileira de Acompanhamento do Relato
Integrado
Conselho de Notáveis - Época NEGÓCIOS 360º
CRA SP – Conselho Regional de Administração de São
Paulo
CRC SP – Conselho Regional de Contabilidade do
Estado de São Paulo
CVM - Comissão de Valores Mobiliários

*

Contabilização até julho de 2016, por motivo de mudança de prestador de serviço

** Lista de veículos de Comunicação avaliada como estratégica pela gestão e aprovada pelo CA
*** Até junho de 2016

Representação do IBGC em organizações
nacionais e internacionais G4-16
O instituto é representado por conselheiros, superintendentes e associados nas seguintes entidades
(vide tabela ao lado).
Apesar de não ter representação formal no Global
Reporting Initiative, o instituto hospeda, desde
2011, representante do organismo no Brasil.

Geração de
conhecimento

FACPC - Fundação de Apoio ao Comitê de
Pronunciamentos Contábeis
FBN - Family Business Network
GT Compliance da FIRJAN e da Câmara Brasil
Alemanha
Guia Exame de Sustentabilidade Empresarial

Em nosso atual modelo de negócios, a geração
de conhecimento é a centelha de todo o processo
de disseminação das melhores práticas de governança corporativa. Ao longo de 21 anos, o IBGC
produziu mais de 90 publicações, dentre os quais
as edições do Código das Melhores Práticas de
Governança Corporativa, os Cadernos de Governança, Guias, livros, Experiências em Governança, Estudos de Caso, bem como pesquisas
e posicionamentos (Mensagem IBGC, Carta de
Orientação, Carta de Opinião e Carta Diretriz).
Em 2016, foram finalizadas cinco publicações
e uma pesquisa, bem como a tradução em
inglês da 5ª edição do Código das Melhores
Práticas de Governança Corporativa, que
também ganhou versões acessíveis para pessoas com deficiência visual.
Neste ano, em linha com nosso planejamento estratégico, foi iniciado projeto de pesquisa e
mapeamento sobre as sociedades de economia
mista, por meio de apoio financeiro do Center for
International Private Enterprise (Cipe).

IMMC - Instituto Mineiro de Mercado de Capitais
Instituto Ethos
ISE - Indice de Sustentabilidade Empresarial

Internacionais
GNDI - Global Network of Director Institutes
ICGN - International Corporate Governance
IGCLA - Instituto de Gobierno Corporativo de Latino
América
IIRC - International Integrated Reporting Council
WCD - Women Corporate Directors

Métrica de Governança
Com o objetivo de melhorar a aferição do nível de
adesão às melhores práticas de governança corporativa, o instituto iniciou em 2015 o projeto de
elaboração de uma métrica a fim de criar um mecanismo para auxiliar empresas a avaliarem suas
práticas de governança corporativa. O trabalho
contou com o apoio da PwC, que cedeu uma
profissional sênior (em regime de secondment),
Sandra Oliveira, para integrar a equipe responsável pela elaboração e execução do projeto.
Em 2016, sete empresas de capital aberto – das
10 empresas mantenedoras do IBGC convidadas
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- participaram voluntariamente do projeto-piloto
da métrica de governança corporativa do IBGC.
Na primeira etapa, todas as participantes preencheram um questionário que visa aferir o nível de
adesão das melhores práticas pelas companhias
que participaram do projeto. Com base nas respostas das participantes, foram solicitados, a
cada empresa, documentos, a fim de comprovar
ou aprofundar o entendimento sobre as respostas
dadas na etapa de questionário. Cada empresa
foi solicitada a enviar documentos comprobatórios para até cinco questões escolhidas pela área
de Pesquisa.
A fim de capturar aspectos adicionais aos critérios objetivos mensurados na etapa de questionário, cada empresa foi entrevistada. A intenção
é avaliar a estrutura de governança apresentada
nas etapas anteriores, com vista a compreender
com mais profundidade o modelo adotado e seu
efetivo funcionamento.
Como próximos passos, no ano de 2017, as empresas voluntárias receberão relatórios individuais
de feedback (devolutiva), bem como poderão sugerir melhorias ao modelo.

Descontinuidade do projeto em
governança pública
Em 2015, o IBGC percebeu grande oportunidade
em atuar e contribuir para a melhoria da governança pública brasileira, dado o cenário de crise
política e institucional que já vivia o país. A expectativa era de que o instituto pudesse levar seu conhecimento em melhores práticas de governança
corporativa para o âmbito da administração pública, cuja qualidade e gestão foram colocadas
tantas vezes em xeque pela sociedade brasileira,
especialmente nos últimos anos.
Dessa forma, a fim de discutir o tema e a forma de
atuação do instituto nos órgãos da administração
pública, foi criado um grupo de trabalho (GT) formado pelos colaboradores do IBGC e profissionais externos de reconhecida experiência no setor público.
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Como resultado de sugestões e do debate de
ideias entre os membros do GT, o IBGC contratou
um estudo acadêmico para que o grupo tivesse
mais elementos e subsídios nas discussões sobre
o tema. Para este trabalho, foi contratada Cecília
Olivieri, professora e pesquisadora dos cursos de
graduação e pós-graduação em Gestão de Políticas Públicas da Universidade de São Paulo (USP).
Ao longo de 18 meses de projeto, por meio do
GT e da pesquisa acadêmica, o IBGC pode ter
acesso a uma rica gama de dados qualificados
e informações de especialistas. Fato que evidenciou tanto a diversidade e complexidade da área
de conhecimento quanto os riscos de atuação do
instituto na administração pública.
No processo de revisão profunda do planejamento estratégico (2017 - 2020), subsidiado pela pesquisa da Strategy&, o instituto decidiu, focar seus
esforços, no que diz respeito à interação com o
setor público, no trabalho de melhoria das práticas de governança das organizações empresariais de controle estatal (sociedades de economia
mista e empresas públicas).
Munido da pesquisa acadêmica, opinião de especialistas e dos associados, bem como dos resultados das discussões para o planejamento estratégico, a gestão do IBGC decidiu por postergar o
projeto relacionado à governança pública.

Pesquisa sobre governança das
sociedades de economia mista
Apesar de postergar a continuidade dos estudos em governança pública, o instituto manterá
e aprofundará sua atuação na melhoria da governança das sociedades de economia mista, organizações empresariais de controle estatal com
participação minoritária privada.

Enterprise (Cipe), o qual também apoia financeiramente o curso do IBGC para conselheiros de
administração de sociedades de economia mista
(ver mais referências nas páginas 31, 33 e 39,
promovido pela primeira vez neste ano.
O projeto inclui, até o momento, iniciativas em
mais dois países da América Latina. No mundo
todo, discutem-se os riscos de que sociedades de
economia mista sejam usadas como instrumento
de corrupção e favorecimento de partidos políticos, podendo tanto gerar prejuízos para investidores, o Estado e a população em geral, quanto
limitar o desenvolvimento de empresas privadas
que atuam no mesmo setor. O projeto busca minimizar esses riscos por meio da promoção das
melhores práticas de governança corporativa.

“Em momentos delicados
como este pelo qual o
Brasil passa, precisamos
de organizações que
possam levar referências
de melhores práticas de
integridade, transparência
e responsabilidade à
sociedade. O IBGC,
sem dúvida, é parte
da solução de uma
sociedade que precisa
de bons exemplos de
profissionalismo, que
busca recuperar sua
imagem e reputação,
e quer um novo modus
operandi, pautado em
Princípios e Valores.”
José Luciano Penido, Presidente do
Conselho de Administração,

Em 2016, o instituto iniciou pesquisa exploratória sobre a governança das estatais brasileiras.
O estudo faz parte de um projeto internacional
idealizado pelo Center for International Private
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5.3

Relacionamento com
públicos de interesse

G4-8 CAPITAL SOCIAL E DE RELACIONAMENTO

Em sua missão de disseminar as melhores práticas de governança corporativa, o IBGC conta
com forte apoio de seus associados, potenciais
engajadores e multiplicadores dos conceitos e
princípios da boa governança.

√√
√√

√√

2004
Website: concentra todo o conteúdo referente às atividades do IBGC. Neste ano, a página
ganhou versão acessível para pessoas com deficiência visual e também a versão responsiva
para mobile. Saiba mais em www.ibgc.org.br;
Redes sociais (até 31 de dezembro de 2016)
• Linkedin: IBGC-Instituto Brasileiro de Governança Corporativa 8.174 seguidores
• Facebook: @ibgcoficial – conta criada em
maio de 2016 (3.080 “curtidas”)
• Twitter: IBGC_Brasil (2.173 seguidores)

Boletim Informativo: newsletter semanal
com links de matérias na mídia sobre governança corporativa, avisos e notas curtas sobre eventos e cursos;

√√

√√

Canal IBGC: plataforma de vídeos de eventos
realizados pelo IBGC, inclusive as edições do
Congresso Anual;
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2006
2007
2008

2010
2011
2012
2013

2015
2016

33
48
64
93
126
140

Pessoa física
Pessoa jurídica

463
597
709
880

1350
1503
1737

177

169
192
183
173
176

A conjuntura política e econômica provocou dois
movimentos distintos na composição de nosso
quadro associativo em 2016. O instituto acredita
que o clima de incertezas na economia brasileira tenha contribuído para a queda de 3,69% no
número de associados pessoa física com relação
aos dados do ano anterior. Por outro lado, apesar
do cenário econômico, o número de associados
pessoa jurídica cresceu como possível reflexo
do momento brasileiro atual, que demanda mais
preocupação das empresas em melhorar suas
práticas de governança corporativa.

2014

2015

2016

Congresso

646

629

579

Encontro de CCIs

279

436

383

166

182

173

-

91

61

Encontro de
Conselheiros
Encontros - Programa
de mentoria

1074

150

193

Eventos
Público presente

1339
1212
1314

Fórum acadêmico

125

22

35

Fórum de debates

420

280

313

Fórum exclusivo

129

127

200

696

853

913

309

241

117

Palestra

1862

1543

1698

Seminário

395

539

632

Total

5027

5374

5104

Número de eventos

2014

2015

2016

Lançamento de
publicações
Online (webinars +
transmissção ao vivo)

1408
1487
1439

Congresso

1

1

1

Encontro de CCIs

9

10

10

1

1

1

-

3

4

3

1

1

Encontro de
Conselheiros
Encontros - Programa
de mentoria

Comunicados periódicos (via e-mail marketing)

Quadro de associados
IBGC em Foco: Em abril de 2016, foi lançada
a versão digital da IBGC em Foco e com periodicidade mensal. Anteriormente, a newsletter
era impressa e veiculada trimestralmente. Com
o novo formato, o instituto deixou de imprimir
cerca de 8 mil exemplares ao ano. A mudança
oferece mais rapidez ao associado no recebimento das informações e diminui a produção
de material impresso pelo instituto. Acesse em:
http://ibgcemfoco.wix.com/ibgcemfoco;

2005

2014

Em 2017, as mídias próprias do IBGC serão modificadas a fim de proporcionar maior efetividade na
comunicação das informações relevantes do instituto aos associados. Além de reformular formatos,
a ideia é diminuir o número de e-mails enviados à
nossa base de associados.

√√

2003

2009

Com intuito de mantê-los atualizados e cientes
das ações e atividades promovidas pelo instituto,
o IBGC disponibiliza canais de comunicação próprios. Alguns deles sofreram algumas mudanças
ou acréscimos ao longo do ano.

√√

Acontece: e-mail marketing semanal sobre
nossos cursos e eventos;

Desde 1999, o IBGC passou a focar não somente em conselheiros mas em diversos stakeholders
(partes interessadas), tendo sua razão social alterada. Apesar de sua abrangência, o instituto sempre se preocupou em realizar uma entrega de alto
nível aos seus públicos, por meio de cursos, eventos, p ublicações, parcerias e outras atividades.
O resultado desse esforço pode ser traduzido no
nível de satisfação de nossos cursos e eventos
em 2016. (Veja detalhes no quadro Nível de Satisfação.)
A despeito do contexto econômico nacional, nosso público participou ativamente dos 84 eventos
realizados no ano, que contaram, ao todo, com
um público de 5.104 pessoas. Com relação às
nossas capacitações, 2.674 pessoas se inscreveram nos 75 cursos que ocorreram no Brasil ao
longo do ano.

*

Fórum acadêmico
Fórum de debates

7

7

5

Fórum exclusivo

12

10

10

5

14

13

4

4

3

31

21

31

Lançamento de
publicações
Online (webinars +
transmissção ao vivo)
Palestra
Seminário

3

4

5

Total

76

82

84*

Número de inscritos

2014

2015

2016

Cursos Abertos

1257

1301

1261

Cursos in company

1013

1222

1413

Quantidade

2014

2015

2016

Cursos

Cursos Abertos

38

37

38

Cursos in company

31

39

37

Dos 84 eventos, 22 contemplaram os temas prioritários de Vocalização e Influência
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5.3.1 Destaques do ano

Alinhado aos objetivos estratégicos do instituto, o
congresso deste ano deu destaque aos temas relacionados à governança das empresas familiares,
por meio de cinco sessões temáticas. Também em
linha a esse direcionamento, foi lançado o caderno
“Governança da Família Empresária: Conceitos Básicos, Desafios e Recomendações”. (Leia atuação
da Comissão do Congresso na página 67).

Eventos

Cursos
Training of Trainers

Encontro de Conselheiros

Congresso Anual

Com o tema “Conselho: Ética, Inovação e Liderança”, o evento foi realizado no dia 13 de junho,
com a participação de 173 profissionais. Em sua
4ª edição, o encontro contou com uma mescla de
sessões expositivas e interativas entre pares e reuniu especialistas que debateram sobre como a
dinâmica do conselho e a ética podem influenciar
a inovação e a liderança nas diferentes formas de
controle, além de aprimorar a atuação de conselheiros de administração e fiscal.

Realizado nos dias 17 e 18 de outubro, a 17ª
edição do tradicional evento anual do IBGC teve
como tema “Governança Corporativa: Essência e
Aparência”. Neste ano, teve uma série de inovações que elevaram a qualidade do evento, bem
como manteve-se um elevado índice de satisfação do público: 95,92%. Entre as novidades, está
a realização de sessões simultâneas em um mesmo espaço, sem divisão por paredes, que puderam ser acompanhadas pelo público por meio de
rádios individuais distribuídos aos participantes na
ocasião. Dessa forma, o participante podia escolher a sessão de seu maior interesse sem sair de
sua mesa, apenas com um clique em seu rádio.
Também foi disponibilizado um aplicativo gratuito
para dispositivos móveis, no qual foi possível consultar a programação e ainda realizar perguntas
aos palestrantes durante as sessões. O ambiente
virtual também possibilitou maior interação entre
os participantes do evento.

Fóruns Exclusivos
Neste ano, foram realizados 10 encontros, sendo
7 entre presidentes de conselhos de empresas
listadas, 2 para empresas familiares, públicos
prioritários do instituto, e 1 voltado para os representantes dos associados mantenedores do
IBGC. Esses fóruns restritos visam promover a
troca de experiências, desafios e soluções entre
pares que vivenciaram o mesmo contexto no sistema de governança.
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Cursos para conselheiros de
administração de sociedades de
economia mista
O programa do novo treinamento, realizado
pela primeira vez em novembro, em Florianópolis (SC), segue os moldes do tradicional Curso
para Conselheiros de Administração do IBGC,
ministrado desde 1998. Porém, aborda as particularidades das empresas de sociedade de
economia mista (SEM), que estão expostas ao
dilema de atender ao interesse público com os
serviços prestados e, ao mesmo tempo, gerar
lucro para os investidores privados.
O curso é fruto da parceria com IFC, com apoio
técnico do Banco Mundial, sobretudo por meio do
toolkit sobre melhores práticas de governança em
estatais elaborado pelo órgão, e com apoio financeiro do Center for International Private Enterprise
(Cipe) que custeou parte das despesas do treinamento, o que possibilitou concessão de desconto
aos alunos participantes.

Especialmente desenhado para os instrutores do
IBGC, o treinamento foi realizado em parceria com
a International Finance Corporation (IFC), braço financeiro do Banco Mundial. Nesse treinamento
foram abordadas técnicas de Adult Learning, aspectos comportamentais e assuntos relacionados
à governança corporativa. As facilitadoras foram
Brenda Bowman e Allison Kibirige, consultoras internacionais do Banco Mundial.

Treinamento de Corporate Secretary
O IBGC e o IFC trouxeram ao Brasil o treinamento internacional “Corporate Secretary Development Workshop”. Ministrado pela primeira
vez na América Latina, o programa visou fortalecer os conhecimentos de secretários de governança atuantes e desenvolver sua capacidade
de influenciar a adoção de boas práticas de governança corporativa.

O Curso para Conselheiros de Administração de
Sociedades de Economia Mista encaixa-se em
um projeto internacional idealizado pelo Cipe que
inclui outros países da América Latina. Também
integra o projeto, a pesquisa exploratória iniciada
pelo IBGC sobre a governança das sociedades
de economia mista. (Leia mais sobre a parceria
nas páginas 31, 33 e 34).

Curso avançado para conselheiros de
administração em Washington
Em parceria com a Cartica Capital, a International Finance Corporation (IFC) e a PwC o IBGC
desenvolveu o programa avançado para Conselheiros, que discutiu temas de vanguarda e
práticas recorrentes em conselhos de empresas
mundiais, por meio da interação com conselheiros, consultores e gestores de recursos. O curso,
realizado entre 12 e 15 de setembro em Washington – DC, contou com a presença de 13 alunos,
grande parte conselheiros de administração de
organizações relevantes no Brasil.
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A avaliação final, preenchida por 10 dos 13 participantes, apresentou o índice de satisfação total de
100%, sendo que destes, 70% definiram o curso
como “superior à expectativa”.

Programa de Certificação de
Conselheiros
Programa de Mentoria
O grupo Mulheres em Conselho (até então denominado GT Diversidade), organizado pelo IBGC, pelo Women Corporate
Directors (WCD) e com apoio institucional
da International Finance Corporation (IFC),
foi criado em 2014 com o objetivo de ampliar a visibilidade de mulheres capacitadas
para atuar em conselhos de administração
e conscientizar os agentes do mercado
sobre a importância e os benefícios da diversidade em conselhos. A primeira ação
do grupo foi a criação de um programa de
mentoria, que está em sua segunda turma,
e promove o relacionamento e a troca de
experiências entre conselheiros e executivas/empresárias que estão prontas para se
tornar conselheiras.
Neste ano, o grupo também lançou a logomarca do Mulheres em Conselho que,
segundo guia de aplicação, deve ocupar
50% do espaço das peças de divulgação
do programa. A ideia é reforçar o discurso
de “a igualdade faz a diferença” (slogan do
grupo), em referência à composição dos
conselhos de administração em termos de
diversidade de gênero.
Segundo a Pesquisa de Perfil dos Conselhos de Administração, lançada pelo IBGC
neste ano, em um universo de cerca de
340 companhias abertas brasileiras, apenas 7, 9% do total de assentos em conselhos são preenchidos por mulheres – e,
entre elas, apenas 15,3% são conselheiras
independentes. Entre os presidentes de
conselhos de administração, as mulheres
ocupam apenas 2,8% dos assentos. Calcula-se que, dentre essas mulheres, cerca
de metade delas sejam herdeiras.
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Lançado em 2009, o programa foi criado para
melhor capacitar conselheiros e candidatos a conselhos de administração e fiscal nas empresas.
É uma iniciativa que estimula o contínuo aprimoramento das melhores práticas de governança corporativa no Brasil e permite aferir conhecimentos sólidos num conjunto de temas necessários ao perfil de
um conselheiro atuante e de desempenho eficiente.
Alinhado ao planejamento estratégico (2017-2020),
o instituto revisará o programa de certificação a fim
de oferecer mais benefícios aos seus participantes.
Os conselheiros certificados do IBGC representaram
6,2% dos 3480 assentos disponíveis em 2016 para
conselheiros de administração e fiscais de empresas
listadas em bolsa. Ao passo que, dos 776 membros
da comunidade CCI (número de CPFs cadastrados, sem considerar a dupla certificação*) em 2016,
186 ocupavam vagas em conselhos, o que representou uma inserção no mercado de 24,1% dos
conselheiros certificados.
Neste ano, houve crescimento de 9,7% do número de certificados (considerando a dupla certificação por CPF) em relação a 2015, especialmente,
pelos seguintes motivos: (i) maior interesse de
executivos que concluíram o curso para conselheiros; (ii) crescimento acima da média histórica
da certificação para conselheiro fiscal; (iii) maior
procura por parte de conselheiros das sociedades
de economia mista e das empresas públicas.
Além de conferir uma designação diferenciada e
exigir educação continuada dos conselheiros certificados, estes têm a possibilidade de atualizaremse por meio de eventos exclusivos, grupo fechado
no Linkedin e o acesso ao Banco de Conselheiros,
plataforma de currículos de conselheiros certificados
pelo IBGC, reformulado em 2016, na qual as empresas podem buscar profissionais para integrarem
seus conselhos. A ferramenta permite que pessoas
jurídicas e empresas de executive search, interessados na identificação de conselheiros certificados,
realizem pesquisas mediante critérios definidos.

Número de Conselheiros Certificados

869

670

Conselheiros de
Administração

199

Conselheiros
Fiscais

Total de certificações ativas
(incluindo dupla certificação)

693
Homens

83

Mulheres

776
Pessoas físicas têm a
certificação do IBGC

93
dessas com dupla certificação

5.4

Pessoas do IBGC

G4-10 G4-DMA G4-LA1 G4-LA12 Capital Humano

O êxito das atividades desenvolvidas pelo IBGC ao
longo de seus 21 anos se deve, especialmente, pelo
trabalho realizado por seus colaboradores, que simbolizam importante capital humano e intelectual ao
instituto, somados à atuação dos associados, instrutores e voluntários. No final de 2016, o IBGC contou
com um quadro de 45 funcionários em regime de
CLT, com jornada de 40 horas semanais, e quatro
com contrato de estágio (20 horas semanais). Em
São Paulo, onde se situa a matriz do instituto, estão
lotados 42 colaboradores e os quatro estagiários.
Três assistentes atuam fora da capital paulista, dando suporte aos sete capítulos regionais do IBGC.
Além desses funcionários, a organização também conta com terceirizados que prestam serviços de copa, TI e limpeza. Neste ano, com a
continuidade do projeto de Métrica de Governança Corporativa, o IBGC manteve o projeto
de secondment com uma profissional que presta
serviços em caráter pro bono com dedicação de
oito horas semanais.

* Profissional certificado nas duas modalidades: conselheiro de administração e fiscal.
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Novos cargos
Em 2016, o instituto passou por uma revisão de sua
estrutura organizacional a fim de preencher possíveis lacunas de atuação e melhorar a efetividade de
suas entregas. Na primeira etapa da reestruturação,
neste ano, tivemos as contratações da nova superintendente de Vocalização e Influência, da nova gerente de operações educacionais e de um analista
de tecnologia da informação, todos os cargos criados neste ano. O IBGC também criou duas novas
vagas de estágio, passando a ter quatro pessoas
nesse regime de trabalho.
Com a primeira fase da revisão da estrutura organizacional, o IBGC teve mais contratações a demissões, o que impactou sua taxa de rotatividade,
a considerar o número de admissões e demissões
de funcionários no período de um ano. Em 2016,
o índice teve queda de 12 pontos percentuais com
relação ao ano anterior (25%) e fechou em 13%.

“O IBGC é seguramente
a entidade de mercado
com maior alinhamento
principiológico com a Amec.
Cada um com o seu mandato
contribui para o avanço das
boas práticas de governança
corporativa e do mercado de
capitais. O Brasil é um país
muito grande, e para levar sua
mensagem, o IBGC precisa
de capilaridade e uso de
ferramentas de tecnologia.
Aprimoramentos na gestão
da sua expansão física
seguramente propiciarão ao
IBGC impactar um número maior
de indivíduos e companhias.”
Mauro Cunha, presidente executivo

5.4.1 Incentivos e

remuneração

G4-11 G4-51 G4-52 G4-53 G4-54 G4-55 G4-EC5
G4-LA2 G4-LA13

Desde 2009, o IBGC adota um sistema de metas
e incentivos para pagar parcela variável da remuneração dos colaboradores, com indicadores globais
e individuais adaptados à realidade de cada área,
alinhados ao planejamento estratégico. O sistema
não contempla o conselho de administração e seus
órgãos de apoio, diretoria e coordenação de capítulos, por seus membros exercerem função pro bono.
A remuneração-base adotada pelo IBGC em 2016
está 91% acima do piso estabelecido pela categoria aplicável ao instituto, de R$ 1.250 mensais*.
A remuneração anual total do profissional mais
bem pago da organização e a média de salários
anuais totais de todos os empregados, excluindo
o mais bem pago, manteve-se aproximadamente
duas vezes superior ao piso da categoria. Neste
ano, o reajuste para todas as funções remuneradas do instituto foi de 8,56%.
Ao considerar o aumento percentual nesse mesmo modelo, todos os colaboradores obtiveram
variação de 8,56%, incluindo o profissional com
maior remuneração. 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 colaborador de meio período (estagiário)
são garantidos seguro saúde, seguro de vida, ticket
refeição ou alimentação, vale-transporte (sem desconto em folha) 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.

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
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estabelecida por ele.
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Licenças concedidas

5.4.2

Treinamento

G4-43 G4- LA9

5.5

Desempenho financeiro

G4-9 G4-17 G4-EC1 G4-DMA G4-ONG8
Capital Financeiro

Licença Maternidade
Conforme previsto na CLT art. 392 será concedido à professional gestante, licença maternidade de 120 (cento e vinte) dias, sem
prejuízo do emprego e do salário. (Redação dada pela Lei nº 10.421, 15.4.2002).
O IBGC adota como prática, após o término
da licença maternidade, que a colaboradora
- caso tenha direito - poderá usufruir de 30
(trinta) dias de férias. Ao término do período
de férias terá, por opção, o direito de exercer
suas funções na categoria de Tele Trabalho
por 30 (trinta) dias, ficando à disposição do
instituto caso precise participar de eventos
externos ou reuniões.

O IBGC elabora, anualmente, um programa de capacitação alinhado à função de cada colaborador,
a fim de promover o desenvolvimento profissional
de seus funcionários. Em 2016, os colaboradores
somaram 5.031 horas de treinamento, que contempla cursos oferecidos pelo IBGC, palestras
nacionais ou internacionais, bem como graduação e mestrado – estes dois últimos custeados
parcial ou integralmente. Para a alta administração, que exerce função pro bono, a capacitação
é estabelecida por meio da Política de Gratuidade
e Reembolso aos Dirigentes, sendo concedido o
benefício de treinamento de algum dos cursos do
IBGC com carga horário de 16 horas e participação gratuita no congresso e em eventos mensais.

Ao longo de todo o ano, as iniciativas seguiram
a trajetória histórica em busca de melhorias na
eficiência operacional, tais como renegociação
com fornecedores objetivando a redução de custos, revisões realistas de correções contratuais e
adiamento das contratações de pessoal previstas
originalmente em orçamento, aguardando o andamento das atividades do instituto para a efetivação de novas contratações.
A instabilidade econômica, política e social pela
qual o país atravessa, trouxe incertezas de como
seria a demanda pelos programas de treinamento
e eventos oferecidos pelo instituto, fontes importantes de nossa receita.

A boa notícia é que, com esforço adicional e a
correta leitura das necessidades do mercado,
trabalhou-se com antecipação na oferta de cursos e no desenvolvimento de atividades que foram ao encontro dos temas de governança em
pauta nas organizações, que buscaram no IBGC,
conhecimento e troca de experiências a respeito
das melhores práticas de governança corporativa. Por meio da soma dessas iniciativas, o instituto apresentou um resultado operacional positivo.
O acompanhamento criterioso do fluxo de caixa
e a aplicações de recursos colaboraram para o
atingimento do superávit anual, que foi superior à
meta orçamentária estipulada.

Licença Paternidade
Conforme previsto na Constituição Federal/88 em seu artigo 7º, XIX e art. 10 e no
artigo 473, III da CLT, será concedido ao
pai do recém-nascido, licença paternidade
de 5 (cinco) dias corridos, sem prejuízo do
emprego e do salário.
O IBGC adota como prática, após o término
da licença paternidade, que o colaborador
terá, por opção, o direito de exercer suas
funções na categoria Tele Trabalho por mais
05 (cinco) dias, ficando à disposição do instituto caso precise participar de eventos externos ou reuniões.
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Aos Associados, Conselheiros e Administradores do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa
São Paulo - SP

Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (“Instituto”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e as respectivas
demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das
principais políticas 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 2016, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o
exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação ao Instituto, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional
do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos
com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor
* R$ 114.886 referente a financiamento do Cipe para treinamento destinado a conselheiros de sociedades de
economia mista
2014

2016

Valor econômico direto gerado

18.556.120

21.259.153

25.292.063

Receitas

18.556.120

21.259.153

25.292.063

Valor econômico distribuído

17.568.688

19.159.204

24.063.018

6.017.349

6.904.143

7.374.258

Custos operacionais
Salários e benefícios de empregados

6.840.365

7.970.194

9.595.264

Despesas fixas

4.171.417

3.672.755

6.147.826

90.096

107.357

285.923

Pagamentos ao governo

449.461

504.755

659.747

Valor econômico retido

987.433

2.099.949

1.229.045

Pagamentos a provedores de capital
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2015

A administração do Instituto é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório
da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente
com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma,
aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há
distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos
nada a relatar a este respeito.
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Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis

de continuidade operacional do Instituto. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas.
Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar o Instituto a não mais se manter em
continuidade operacional.

A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou
como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de o Instituto continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a
sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis,
a não ser que a administração pretenda liquidar o Instituto ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança do Instituto são aqueles com responsabilidade pela supervisão do
processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir
relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas
não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais
de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser
decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto,
possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas
com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada de acordo com as
normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

√√
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√√

Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive
as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os
eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência,
incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.
São Paulo, 03 de fevereiro de 2017.

BDO RCS Auditores Independentes SS
CRC 2 SP 013846/O-1

Jairo da Rocha Soares
Contador CRC 1 SP 120458/O-6

Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria
em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para
fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é
maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

√√

Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos
opinião sobre a eficácia dos controles internos do Instituto.

√√

Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.

√√

Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade

Victor Henrique Fortunato Ferreira
Contador CRC 1 SP 223326/O-3
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Balanços patrimoniais

Demonstrações do resultado

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (em Reais)

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (em Reais)

Ativo

Nota

2016

Nota

2015

2016

2015

Receitas Operacionais

Circulante
Caixa e equivalentes de caixa

3

9.254.820

7.276.042

Contas a receber

4

1.816.552

933.942

Sem restrições
Com cursos

2.2.2

11.934.642

10.549.339

2.2.3

2.755.770

2.848.436

2.2.4

2.432.067

2.322.447

Impostos a recuperar

-

4.980

4.426

Com anuidades

Outras contas a receber

-

199.993

64.021

Com congressos

11.276.345

8.278.431

Não circulante
Imobilizado

5

210.956

206.791

Intangível

6

654.310

628.564

865.266

835.355

Total do ativo

12.141.611

Com certificação e banco de conselheiros

-

637.041

462.006

Com publicações, pesquisas, vocalização
e influência

-

264.782

484.774

10

486.696

1.017.767

Com palestras e eventos
Outras receitas

187.631

-

Trabalho voluntário

11

-

4.699.871

2.365.266

Receitas financeiras

13

1.177.633

756.287

24.576.133

20.806.322

114.886

-

114.886

-

9.113.786

Com restrições
Passivo e patrimônio líquido

Nota

2016

2015

Circulante

Com cursos

Custos operacionais

Contas a pagar

-

202.708

141.950

Obrigações sociais

-

350.938

274.671

Obrigações tributárias

-

87.148

62.442

Provisão de férias e remuneração variável

7

2.423.905

1.532.658

Com palestras e eventos

2.097.464

1.351.661

Com publicações, pesquisas, vocalização
e influência

5.162.162

3.363.382

Com certificação e banco de conselheiros

Receitas antecipadas

8

Patrimônio líquido
Patrimônio social

Total do passivo e do patrimônio líquido

9

6.979.449

5.750.404

6.979.449

5.750.404

12.141.611

9.113.786

2.2.2

Com cursos

-

(3.586.217)

(3.075.651)

Com congressos

-

(1.417.037)

(1.308.363)

10

(421.752)

(587.812)

-

(291.788)

(243.888)

-

(137.149)

(109.819)

Trabalho voluntário

11

(972.105)

(1.155.719)

Outros custos

17

(548.209)

(422.891)

(7.374.258)

(6.904.143)

17.316.761

13.902.179

-

(1.677.070)

(1.619.055)

12

(9.595.264)

(7.970.194)

(=) Resultado bruto

Despesas e/ou receitas operacionais
Administrativas
Despesas com pessoal
Depreciações e amortizações

-

(252.867)

(199.252)

Aluguel e condomínio

-

(548.826)

(696.825)

Trabalho voluntário

11

(3.727.766)

(1.209.547)

Despesas financeiras

13

(285.923)

(107.357)

(16.087.716)

(11.802.230)

1.229.045

2.099.949

(=) Superávit do exercício
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* As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

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

51

IBGC Relatório Anual 2016

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (em Reais)

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (em Reais)

Patrimônio social
Saldos em 31 de dezembro de 2014

Superávit acumulado

Total

3.650.455

-

3.650.455

-

2.099.949

2.099.949

Transferência do superávit do exercício

2.099.949

(2.099.949)

-

Saldos em 31 de dezembro de 2015

5.750.404

-

5.750.404

Superávit do exercício

Superávit do exercício

-

1.229.045

1.229.045

Transferência do superávit do exercício

1.229.045

(1.229.045)

-

Saldos em 31 de dezembro de 2016

6.979.449

-

6.979.449

1. Contexto operacional
O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (“Instituto”) é uma associação cultural de âmbito nacional,
sem fins lucrativos, que tem como objetivos sociais:
a. Promover pesquisas e desenvolver, publicar ou distribuir, gratuita ou onerosamente, material técnico sobre Governança Corporativa;
b. Promover a capacitação profissional de sócios, conselheiros de administração, diretores executivos, auditores e outros agentes da Governança Corporativa;
c. Incentivar o aprimoramento dos orgãos sociais, inclusive os técnicos e consultivos das empresas
e demais organizações;

Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (em Reais)
2016

2015

d. Estimular empresas a adotar como diretrizes fundamentais de gestão e controle a transparência, a
prestação de contas, a equidade e a responsabilidade corporativa;

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Superávit do exercício

1.229.045

2.099.949

252.867

199.252

Itens que não afetam o caixa
(+) Depreciações e amortizações
(+) Perda estimada com créditos de liquidação duvidosa
(=)Superávit ajustado

40.000

-

1.521.912

2.299.201

(922.610)

(97.486)

(+/-) Variação nas contas patrimoniais
(-) Contas a receber
(-) Impostos a recuperar

(554)

(2.594)
151.561

(-) Contas a pagar

60.757

(129.828)

(+) Obrigações sociais

76.267

35.789

(+/-) Obrigações tributárias

24.706

(19.132)

(+) provisão de férias e remuneração variável

891.247

257.256

(+/-) Receitas antecipadas

745.803

(43.335)

2.261.556

2.451.432

(=) Fluxo de caixa gerado pelas atividades operacionais

Fluxo de caixa utilizado nas atividades de investimento
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f. Influenciar a formulação, aprovação e execução de políticas públicas voltadas à inserção das boas
práticas de governança nos diversos tipos de organizações;
g. Colaborar com instituições nacionais ou internacionais que tenham propósitos afins.

(135.972)

(+/-) Outras contas a receber

e. 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;

Aquisição de bens do ativo fixo e intangível

(282.778)

(483.458)

(=) Fluxo de caixa consumido nas atividades de investimento

(282.778)

(483.458)

(=) Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa

1.978.778

1.967.974

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício

7.276.042

5.308.068

Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício

9.254.820

7.276.042

(=) Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa

1.978.778

1.967.974

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

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.
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2. Apresentação das demonstrações contábeis e principais práticas contábeis
2.1.

Demonstrações contábeis

2.1.1. Apresentação das demonstrações contábeis
As demonstrações contábeis foram preparadas pela Administração do Instituto, sendo de
sua responsabilidade e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil que compreendem as Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), 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 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.
2.2.

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 a carteira de títulos com vencimento em aberto superior a 180 dias. Informações
referentes à abertura das contas a receber estão demonstradas na Nota Explicativa nº 4.
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 2016 e 2015 não foi necessária à contabilização de perdas
de redução ao valor recuperável (impairment).

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.
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.
2.2.4. Receitas de congressos
As receitas relacionadas à arrecadação de congressos são provenientes de patrocínio e
inscrições dos eventos listados a seguir:
• 17º Congresso Brasileiro de Governança Corporativa;
• 4º Encontro de Conselheiros.
Tais receitas são apropriadas para o resultado no mês de sua realização.
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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.

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.
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Há uma matriz de riscos que podem afetar o IBGC, nessa matriz há um total de 55 riscos,
classificados em três categorias: estratégico, financeiro e operacional.

2.2.12. Obrigações tributárias
O Instituto é uma entidade sem fins lucrativos e, portanto, goza da isenção do Imposto
de Renda e Contribuição Social de acordo com o artigo 15 da Lei nº 9.532/97. Ele goza
também de isenção de outros tributos federais, como a COFINS e o PIS. A tributação sobre rendimentos de aplicação financeira obedece a legislação em vigor e é retida na fonte.

Periodicamente o Comitê de Auditoria e Riscos acompanha esse assunto e reporta ao
Conselho de Administração.
3. Caixa e equivalentes de caixa

2.2.13. Trabalho voluntário
O Instituto no desenvolvimento de suas atividades, conta com a colaboração mediante
prestação de serviços em caráter pró bono de Pessoas Físicas e Jurídicas.
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 prestadas em caráter pro bono 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 hora-aula praticada pelo Instituto no ano de 2016.

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, o total de caixa e equivalentes de caixa, sem restrições, era composto da seguinte forma:
2016
Caixa e bancos
Aplicações financeiras

Conselho, Comitês, Diretoria e Coordenadores
Remuneração correspondente aos trabalhos do Conselho de Administração, Comitês do
Conselho, Diretorias e Coordenadores de Capítulos. A hora base utilizada para o cálculo
estimado foi com base na pesquisa do próprio IBGC de Remuneração dos Administradores (5ª edição – 2015).
2.2.14. Estimativas contábeis
São utilizadas para a mensuração e reconhecimento de certos ativos e passivos das demonstrações contábeis do Instituto. A determinação dessas estimativas levou em consideração experiências de eventos passados e correntes, pressupostos relativos a eventos
futuros e outros fatores objetivos e subjetivos. A liquidação das transações envolvendo
essas estimativas poderá resultar em valores divergentes dos registrados nas demonstrações contábeis devido às incertezas inerentes ao processo de sua determinação. O
instituto revisa suas estimativas e premissas anualmente.
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516.818

8.585.166

6.759.174

9.254.820

7.276.042

4. Contas a receber
2016

2015

18.365

43.017

1.822.064

814.247

Certificação e banco de conselheiros

17.304

11.617

Cartão de crédito

28.819

95.061

Cursos e eventos diversos

Perdas estimadas para crédito de liquidação duvidosa

(70.000)

(30.000)

1.816.552

933.942

5. Imobilizado
Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, o total de imobilizado, sem restrições, era composto da seguinte forma:
Móveis e
utensílios
Saldos em 31 de dezembro de 2015
Custo total
Depreciação acumulada
Valor líquido
Aquisição
Depreciações
Saldo em 31 de dezembro de 2016

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.

669.654

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

Anuidades

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.

2015

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

Computadores
e periféricos

Benfeitoria
em imóveis
de terceiros

Outros

Imobilizado
total

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

1.438

48.109

-

34.264

83.811

(25.428)

(32.612)

(20.212)

(1.394)

(79.646)

54.401

98.835

22.934

34.786

210.956

255.859

380.304

261.642

48.969

946.774

(201.458)

(281.469)

(238.708)

(14.183)

(735.818)

54.401

98.835

22.934

34.786

210.956

10

20

16

20
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10. Receitas e custos com palestras e eventos

6. Intangível líquido
Intangível total
Saldo em 31 de dezembro de 2015

628.564

Custo total

Em 2016 a receita no valor de R$ 486.696 contempla receitas no total de R$ 299.626 referente a reembolsos de custos e despesas com eventos realizados pelo Global Reporting Initiative (GRI).

849.909

Amortização acumulada

(221.345)

Valor líquido

628.564

Aquisições

198.967

Amortizações

(173.221)

Saldo em 31 de dezembro de 2016

11. Trabalho voluntário
Honorários dos professores dos cursos
Serviços de consultoria

3.459.200

1.101.746

Conselho, comitês, diretoria e coordenadores

1.227.766

1.209.548

4.699.871

2.365.266

1.048.876

Depreciações acumulada

(394.566)

Valor líquido

12. Despesas com pessoal

654.310

Taxas anuais de amortização - %

20

2016
Salários, férias e 13º salário
Benefícios
Encargos e contribuições

7. Provisão de férias e remuneração variável
2016

2015

Provisão de férias

747.885

603.431

Encargos sobre férias

258.020

208.184

Remuneração variável

1.287.000

721.043

131.000

-

2.423.905

1.532.658

Rescisões

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 do ano de 2017.
Os valores provenientes destas inscrições são registrados no momento da celebração do contrato como
receitas antecipadas. 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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2015
53.972

654.310

Custo total

2016
12.905

2015

(6.577.752)

(5.587.524)

(965.430)

(842.172)

(2.052.082)

(1.540.498)

(9.595.264)

(7.970.194)

13. Resultado financeiro
2016

2015

Receitas
Rendimento de aplicação financeira

1.151.444

743.320

Descontos obtidos

9.298

10.065

Juros ativos

4.337

2.538

12.200

114

354

250

1.177.633

756.287

(68.168)

(48.417)

(2.646)

(1.120)

(56.402)

(50.499)

(6.500)

(7.321)

(14.601)

-

Variação cambial ativa
Outras receitas

Despesas
Tarifas bancárias
Juros passivos
Descontos concedidos
IOF/IOC
Variação cambial passiva
IR s/aplicação financeira

Resultado financeiro líquido

(137.606)

-

(285.923)

(107.357)

891.710

648.930
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14. Cobertura de seguros

RELATÓRIO DO COMITÊ DE AUDITORIA E RISCOS (COAUD)
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:

Examinamos os balanços patrimoniais do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa em 31 de dezembro de
2016 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

Cobertura

Cobertura (R$)

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

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

1.412

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$ 9.564 (nove mil quinhentos e sessenta e quatro reais) com abrangência mundial e com vencimento
em 21 de outubro de 2017.
As premissas de risco adotadas, dada suas naturezas, não fazem parte do escopo de auditoria e, consequentemente, não foram examinadas pelos auditores do Instituto.

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 2016. Acompanhamos os
trabalhos de elaboração do Orçamento 2017, 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:

√√

Proposta de política de aplicações financeiras;

√√

Implementação do Canal de Denúncias;

√√

Acompanhamento do Plano de Ação da Gestão em relação aos itens da carta de recomendações de 2015 dos
auditores externos;

√√

Análise e revisão das isenções tributárias do Instituto e os documentos que as subsidiam.

15. Benefício fiscal por entidade sem fins lucrativos
Com base nos quesitos da Política de Contratação de Auditores Independentes do Instituto, o COAUD recomendou

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
2016

2015

a cotação de outras auditorias e, após intenso trabalho de análise das propostas recebidas, recomendou a continuidade da BDO para 2017, considerando que:

√√

A independência desejada para a firma de auditoria que realizará os trabalhos encontra-se adequada a partir da

Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ)

307.261

524.987

troca do líder de equipe responsável pelos trabalhos de auditoria conforme disposto na Política de Contratação

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)

110.614

188.995

de Auditores Independentes do IBGC. Essa troca foi efetuada no início de 2016.

417.875

713.982

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

Ao longo do ano de 2016, o COAUD demandou à BDO um aumento de seu escopo para incluir um acréscimo de 100 horas nas 200 horas originais, para suprir as seguintes atividades: (i) Realização da auditoria por
fases (Planejamento, Controles internos, relatório parcial e final); (ii) Maior foco no planejamento com definição

16. Instrumentos financeiros

de principais assuntos de auditoria; (iii) Maior número de reuniões com o Instituto e COAUD; (iv) Revisão mais
profunda dos controles internos; (v) revisão de todos os critérios de provisionamento do IBGC. Tais fatos eleva-

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 2016 e 2015, o Instituto não efetuou transações envolvendo instrumentos financeiros na forma de derivativos.

ram a proposta inicial de custo da auditoria de R$29 mil para R$43.5 mil, tendo o adicional de R$14.5 mil sido
aprovado em RCA.

√√

Os honorários finais cobrados pela BDO estão mais adequados ao porte e complexidade do IBGC do que as
propostas concorrentes.

Analisamos o parecer emitido pelos auditores independentes sem ressalvas em 03 de fevereiro de 2017, e entendemos que as demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2016 apresentam adequadamente a posição
financeira e patrimonial do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa em relação às práticas contábeis adotadas
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17. Outros custos operacionais

no Brasil, recomendando que as mesmas sejam aprovadas pelo Conselho de Administração.

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.

São Paulo, 06 de fevereiro de 2017

Alberto Whitaker 		

Isabella Saboya – Coordenadora		

Richard Blanchet
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5.6

Indicadores estratégicos

“As empresas têm a responsabilidade de proporcionar um
excelente ambiente de trabalho e atuar fortemente na
formação do caráter de seus colaboradores. Além disso, a
sociedade espera das empresas uma ativa participação na
construção de um país agradável de se viver e para tanto
se faz necessário elevados padrões éticos na condução dos
negócios. Daí a importância do IBGC em disseminar os padrões
de governança aceitáveis e contribuir para a elaboração de
um novo patamar de transparência em toda a sociedade,
principalmente junto aos órgãos governamentais, onde se
originam todos os malfeitos e corrupção.”
Salim Mattar, presidente do conselho da
Localiza Rent a Car S.A.

62

63

IBGC Relatório Anual 2016

5.7

Atuação nos capítulos,
comissões, colegiados,
grupos de trabalho
e estudos

Capítulos
Ceará
O capítulo voltou a organizar eventos próprios,
totalmente custeados por patrocinadores, e com
apoio de entidades de classe afins como a APIMEC, o IBEF, a Câmara Brasil Alemanha e a ACFE
– Association of Certified Fraud Examiners. Em dois
eventos gratuitos, com presença de mais de 100
profissionais em cada, foram tratados temas estratégicos como ética nas empresas, seu papel para
o bem comum, e o Código das Melhores Práticas
de Governança Corporativa. Experimentalmente,
foi realizado um evento em Salvador – BA, onde
não há presença formal do IBGC, com apoio da
ANEFAC local e também totalmente custeado por
patrocinador. Na ocasião, foi realizada palestra sobre o novo relatório do auditor independente, juntamente com discussões sobre a experiência do
comitê de auditoria da M. Dias Branco S.A. Em
setembro, representantes do IBGC participaram
ainda da reunião do grupo “Gestão em Pauta”, formado por executivos de RH das principais empresas do Ceará, quando foi apresentado o Código
das Melhores Práticas de Governança Corporativa
e realizada palestra sobre os primeiros passos da
jornada da governança em empresas familiares. O
comitê coordenador do capítulo, eleito em Assembleia Geral Especial, é formado por Aletéia Patrícia
Pessoa Lopes, Henrique Santos Lyra Maia, Júlio
Borges de Carvalho (coordenador-geral) e Paulo
Marcelo Siqueira.

Minas Gerais
O primeiro evento do ano para o capítulo de Minas
Gerais foi a Assembleia Geral Especial, ocasião
em que foi eleito o Comitê Coordenador, cujos
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membros são: Enio de Melo Coradi (coordenador geral), Leonardo Barreto M. Messano, Luis
Nepomuceno, Sidney José Severini Junior e Thiago Fantini Magalhães. Na ocasião, foi realizada a
palestra: “A arbitragem como fator de segurança
patrimonial nas relações corporativas”.
Outro evento de destaque foi a realização do Encontro de Conselheiros Certificados, quando foi
discutida a atuação de conselheiro de administração independente em empresas familiares. Aconteceu, ainda, na região, o 4º Seminário Mineiro de
Governança Corporativa, em parceria com a Federação das Indústrias de Minas Gerais – FIEMG
e que contou com a participação de 90 pessoas.
Na ocasião, foi lançada a 5ª edição do Código
das Melhores Práticas de Governança Corporativa do IBGC no estado. Além dos eventos
mencionados acima, foi realizada a 3ª edição mineira do curso de formação de Conselheiros de
Administração, com adesão de 36 participantes.
Para finalizar o ano, o comitê coordenador do
capítulo organizou uma confraternização com os
associados, ocasião na qual foi feita a prestação
de contas do período de 2016 e o anúncio da programação do ano seguinte.

Paraná
O capítulo realizou Assembleia Geral Especial para
eleição do novo Comitê Coordenador, tendo sido
escolhidos como membros: André Gutierrez Caldeira, Carlos Alberto Ercolin, Carlos Alexandre Peres
(coordenador geral) e Nelson Luiz Paula de Oliveira.
Foram desenvolvidas várias atividades ao longo do
ano tendo como foco a disseminação das melhores práticas de governança corporativa, por meio
da realização de palestras que abordaram temas
referentes ao papel do conselheiro de administração
em tempos de crise, aos desafios do conselheiro independente nas empresas familiares e ainda à sua
profissionalização desde a fundação. Além das palestras, foram realizadas as Jornadas de Governança Corporativa em parceria com a FIEP-PR, com o
objetivo de interiorizar a promoção do instituto nas
cidades: Londrina, Maringá, Cascavel, Ponta Grossa

e Curitiba. Com relação à capacitação, ocorreram
no capítulo a 11ª edição do curso Governança Corporativa em Empresas Familiares e a 10ª edição do
curso para Conselheiros de Administração, sendo
este realizado nas dependências da FAE Business
School em virtude da concretização da parceria formalizada com esta entidade de ensino no Paraná.

Pernambuco
O Comitê Coordenador eleito do Capítulo de
Pernambuco é composto por: Antônio Jorge de
Araújo (coordenador-geral), Bruno Suassuna Carvalho Monteiro, Mariana Moura Sales Sultanum e
Ricardo Belo. Entre as principais atividades do
ano que ocorreram no capítulo de Pernambuco,
pode-se destacar: os lançamentos da 5ª edição
do Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa e do Caderno de Boas Práticas
para Secretaria de Governança; a realização da
2ª edição do Fórum Regional de Empresas Familiares; reuniões de aproximação institucional
com PwC e BM&FBovespa para promoção de
eventos; além da realização do 3º Curso de Governança Corporativa para Empresas Familiares.
No final de novembro, o comitê coordenador realizou reunião para fazer um balanço das atividades do ano e pensar em propostas para 2017.
Na percepção dos coordenadores, o tema da
governança corporativa está se consolidando na
agenda empresarial de Pernambuco, inclusive
nas médias e pequenas empresas.

Rio de Janeiro
O capítulo Rio de Janeiro adotou, em 2016, uma
estratégia de maior interação com seus associados, oferecendo diversos eventos que atendessem às suas expectativas, inclusive realizando
algumas exclusivas, de modo a valorizar a posição de associado do IBGC. Esses eventos foram realizados em parceria com a Comissão de
Valores Mobiliários – CVM e o Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico Social – BNDES. Além disso, foram cedidos espaços para
a realização desses eventos nas entidades: As-

sociação Comercial do Rio de Janeiro, FIRJAN,
Pinheiro Neto, OAB, Petros e Previ.
Foram realizados ainda dois encontros com a Comunidade dos Conselheiros Certificados IBGC,
sendo um seminário de Governança em Estatais,
bem como quatro palestras exclusivas para associados e 5 encontros abertos ao público. Ao todo,
foram doze eventos, entre palestras, encontros,
fóruns de debates e mesas redondas. No segmento de capacitação, uma nova turma do curso
de formação de conselheiros foi finalizada, além
da 2ª edição do curso de Governança Corporativa
em Empresas Familiares.
O Comitê Coordenador do Capítulo do Rio de Janeiro é composto por: João Laudo de Camargo
(coordenador-geral), Lucia Maria Martins Casasanta e Vera Lucia de Almeida Pereira Elias.

Rio Grande do Sul
O novo comitê coordenador do capítulo do Rio Grande do Sul é composto por Claudia Tondo, Leonardo
Ceccarelli Wengrover (coordenador-geral), Expedito
Luz e Sergio Luiz Fleck. O processo eleitoral regional contou com 15 candidatos, o que demonstrou
grande interesse de nossos associados pelo IBGC
e pelo tema da governança corporativa. De forma
a fortalecer a atuação do capítulo e engajar nossos
associados, foi formalizado o Grupo de Convidados,
constituído por seis associados que atuaram voluntariamente durante o ano com o grupo de coordenação. Além disso, foi criado o Grupo Amplo, que
abraça todos os associados interessados em receber, de forma mais próxima, os objetivos, projetos,
atividades e prestação de contas do Grupo de Coordenação. Com o objetivo de promover a disseminação das melhores práticas em governança corporativa, o capítulo se aproximou de grandes empresas
da região, assim como dos meios de comunicação
locais. Para que o trabalho fosse ainda mais difundido, foram reforçadas as aproximações do IBGC
local com as principais entidades representativas do
estado, como FIERGS, Federasul, AMCHAM RS,
ADVB RS, Câmara Brasil Alemanha, entre outros.
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Entre os principais eventos, estão: os lançamentos da 5ª edição do Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa e do Caderno
de Secretaria de Governança, com palestras da
coordenadora da Comissão de Secretaria de
Governança, Gisélia da Silva, e da conselheira
de admnistração, Doris Wilhelm, na Federasul;
palestra de Alexandre Di Miceli “Desgovernança
Corporativa”; Meeting Jurídico; e o 2º Seminário de Governança Corporativa. Destacam-se
ainda a realização dos cursos para Conselheiros
de Administração e de Governança Corporativa
para Empresas Familiares.

Santa Catarina
O IBGC realizou em Florianópolis a 1ª edição no Brasil
do Curso para Conselheiros de Administração de Sociedades de Economia Mista. Participaram conselheiros
de diversas empresas e instituições, principalmente de
Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, representando
um marco para a disseminação e fortalecimento das
melhores práticas de governança corporativa no sul do
país. Neste ano, o capítulo também realizou a 1ª edição
do Curso de Governança Corporativa em Empresas
Familiares em Joinville, maior cidade do Estado de SC,
levando os cursos do IBGC para dentro de um dos
maiores polos da economia catarinense.
Outras atividades que podem ser destacadas são: palestra sobre ‘Gestão Estratégica: a Importância da Sintonia entre Acionistas, Conselho e Gestores’; 3ª edição
do ‘Curso de Governança Corporativa em Empresas
Familiares’, em Florianópolis; palestra sobre ‘Medidas
Contra a Corrupção’ com a participação de procuradora do Ministério Público integrante da força-tarefa da
Operação Lava-Jato; lançamento do ‘Caderno de Boas
Práticas de Governança Corporativa para Sociedades
de Economia Mista’, com uma palestra do coordenador
da Comissão de Governança em Empresas Estatais do
IBGC, responsável pelo desenvolvimento e coordenação desse caderno.
O novo Comitê Coordenador do Capítulo de Santa
Catarina é composto por: Alfredo Burghi Jr. (coordena-

66

dor-geral), Álvaro de Angelis Cordeiro, Bruno Luis Ferrari
Salmeron, Carlos Rocha Velloso e Marcelo Gasparino
da Silva.

Comissões, colegiados, grupos de
trabalhos e grupos de estudos
(Informações encaminhadas pelos coordenadores gerais)

Colegiados
Colegiado de Apoio ao Conselho Conduta (CAC - Conduta)
Em 2016, este colegiado tratou de três casos de
empresas associadas envolvidas na Lava Jato e
de três associados pessoas físicas, resultando em
recomendações ao conselho de administração
entre afastamento temporário de função executada no instituto e exclusão do quadro de associados. Realizou a sucessão de dois dos seus membros. Foi concluída uma nova revisão do Código
de Conduta, aprovada pelo conselho e já publicada no site do instituto. Iniciou-se uma nova revisão do Código, sendo ouvidos dois associados
do IBGC com grande experiência no assunto. Foi
discutido também o funcionamento do colegiado
com especialista, como parte do trabalho de introdução de um Canal de Denúncias online no IBGC.

Colegiado de Apoio ao Conselho Governança e Indicação (CAC G&I)
Ao longo de 2016 o colegiado dedicou sua atenção ao processo eleitoral para a escolha, pelos
associados, dos conselheiros de administração
do instituto que tomarão posse em 2017. Assim,
o colegiado se preocupou em estimular candidaturas de associados de perfil complementar ao
dos conselheiros que permanecerão no cargo,
de forma a melhor enfrentar os desafios futuros
do instituto. Para isso foram realizadas cinco reuniões presenciais entre membros do colegiado,
o presidente do conselho foi ouvido e houve uma
avaliação do planejamento estratégico do IBGC.

Colegiado Independente Recursal (CIR)
O CIR é um órgão independente do IBGC destinado
a apreciar e julgar eventuais recursos de associados,
pessoas físicas ou jurídicas, que venham a ser punidos pelo conselho de administração com pena de
exclusão do quadro social do IBGC. Criado na Assembleia Geral Ordinária de 29 de março de 2016, o
colegiado é composto por até sete membros associados do IBGC. Os membros, indicados pelo conselho de administração e ratificados pela AGO são:
Carlos Eduardo L. Brandão (coordenador), Dietmar
Frank, Domingos A. Laudisio, Gunther Eberhardt,
Iêda Novais, Josino Fonseca e Peter Harazim.
Em 2016 o CIR se dedicou a elaborar seu regimento interno, que define sua forma de atuação.
Em linha com o Código de Conduta do IBGC, a
atuação do CIR se dá sob absoluto sigilo, observado também por todos os envolvidos e pelos associados ou colaboradores que, de alguma forma,
tomem conhecimento dos assuntos tratados.
O CIR busca tomar decisões criteriosas e ajustadas às condições específicas de cada caso, respeitando a condição do associado excluído, com
lealdade ao propósito e aos valores do IBGC e sem
qualquer forma de subordinação hierárquica em relação ao conselho de administração do IBGC.

Comissões, grupos de trabalho
e de estudos
Comissão da Comunidade de
Conselheiros Certificados do IBGC (CCI)
Formada para apoiar a gestão do IBGC, a comissão realizou, em 2016, dez reuniões. Os seguintes
assuntos foram discutidos e submetidos à apreciação da gestão: realização de uma pesquisa de
satisfação dos CCIs, de forma a obter sugestões
de melhoria para a comunidade; realização de
pesquisa do perfil do CCI, visando o aumento do
conhecimento da comunidade e a troca de vivências e experiências; elaboração de propostas de
novas grades para as certificações CA e CF. Além
disso, a gestão do IBGC apresentou à comissão o

seu plano estratégico da certificação para o período de 2017 a 2020 e o novo banco de conselheiros certificados do IBGC.

Comissão de Comunicação e de
Mercado de Capitais
O ano de 2016 foi importante para essa comissão,
pois representou a fusão da comissão de Comunicação e de Mercado de Capitais, gerando uma
expansão em seu escopo de atuação. Nesse novo
contexto, os membros da comissão decidiram atuar
nas atividades: discussão de temas relacionados à
comunicação com o mercado que não estão contemplados no arcabouço teórico do instituto, produzindo textos objetivos, claros e diretos; abordagem
de assuntos macro para o desenvolvimento do mercado de capitais e contribuição ativa com as regulamentações e autorregulamentações em audiências
no mercado. Em 2016, a comissão realizou o primeiro evento público dos textos produzidos.

Comissão do Congresso
Ao longo do ano, um grupo de 13 associados auxiliaram a gestão na elaboração do programa do
Congresso Anual, que foi realizado nos dias 17 e
18 de outubro, com o tema Governança Corporativa: Essência e Aparência. Destaques deste ano:
realizado no Golden Hall, contou com a participação de 58 convidados, entre palestrantes e moderadores, e mais de 600 participantes. Ao contrário
dos anos anteriores, o número de palestras voltadas ao público de empresas familiares aumentou,
sendo que no evento foi lançado o caderno Governança da Família Empresária: Conceitos Básicos, Desafios e Recomendações. Foram também
introduzidas tecnologias inovadoras na montagem
dos painéis. (Leia mais na página 38)

Comissão de Pessoas
Ao longo de 2016, essa comissão realizou oito
reuniões plenárias com foco no tema gestão de
pessoas no âmbito do conselho de administração.
Destaque para os pilares: liderança, perfil, dinâmica
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e efetividade dos conselhos; papel do CA na cultura organizacional; papel do comitê de pessoas na
retenção de talentos em tempos de crise; Plano de
sucessão para executivos e conselheiros; estratégias de remuneração para alta administração.
Para a abordagem e a discussão desses temas,
contou-se com especialistas externos e da própria comissão para o debate a partir de casos
reais. Destaque para a conversa com o presidente
do conselho do IBGC sobre planejamento estratégico. A comissão revisou o processo de avaliação
qualitativa de ingresso de novos participantes a
fim de manter a senioridade dos membros.

O grupo terminou seu trabalho de elaboração e
revisão do Caderno do IBGC: “Governança da
Família Empresária – Conceitos básicos, Desafios
e Recomendações”, que foi publicado e lançado
durante o Congresso Anual do IBGC. A comissão
envolveu-se com a elaboração e execução de dois
fóruns para presidentes de conselho de empresas
familiares e que, ao todo, tiveram a presença de
aproximadamente 80 profissionais. Os temas tratados foram: “Estratégia de dono, governança e
sucessão” e “Performance em conselhos”.

Comissão de Conselho de Administração

Comissão Educacional

A comissão tratou dos seguintes temas ao longo
do ano: conflito de gerações e o impacto nos CAs
de empresas familiares; liderança no CA e processos; avaliação de conselhos e; inovação e o papel
do conselho. Também foi realizado um workshop
sobre a Lei Anticorrupção e as 10 medidas contra
a corrupção. Os integrantes da comissão trocaram experiências sobre cursos no Brasil e no exterior, sobre o mercado para conselheiros e deram
contribuições para os cursos do IBGC.

Durante o ano de 2016, a Comissão Educacional
discutiu metodologias de ensino baseadas nos
conceitos de aula invertida (flipped classroom),
ensino híbrido (blended learning) e o desenho
instrucional (instructional design) no planejamento e elaboração de conteúdos. Além das práticas, também foi apresentado o estudo de caso
da Universidade Corporativa da EY (antes Ernst &
Young), onde estão sendo construídas salas totalmente desenhadas para a aplicação de dinâmicas
de aprendizagem. Como destaque, foi apresentada a plataforma educacional da Google Suite for
Education, que disponibiliza gratuitamente uma
série de ferramentas que possibilitam a colaboração e a interação entre alunos e instrutores.

Comissão de Empresas de
Controle Familiar
As reuniões e os debates produzidos pela cComissão em 2016 tiveram ampla participação e
aprovação entre seus membros. As palestras
que tiveram a presença de convidados foram:
“Planejamento tributário na sucessão”, “Desenvolvimento de herdeiros e sucessores”, “A mulher e
as mudanças no modelo de liderança” e “Melhoria
de performance em conselhos”, intercalados com
a apresentação de pesquisas relacionadas, tais
como: “Sucessão da liderança” (Egon Zender) e
“Lições globais sobre empresas familiares e aplicação nas empresas brasileiras” (Mckinsey).
Novos integrantes apresentaram os estudos de
caso de suas famílias, quando foi possível ter uma
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visão da diversidade de soluções encontradas pelas famílias empreendedoras.

Comissão de Estratégia
Com o objetivo de discutir, gerar e disseminar conhecimento sobre o papel do conselho de administração em relação à estratégia dos negócios,
a comissão trabalhou na revisão do caderno “O
papel do conselho de administração na estratégia
das organizações”, aprofundou o levantamento
de informações e discussões sobre o cmitê de
estratégia e as responsabilidades do conselho de
administração em relação à inovação e colaborou
para a realização do Fórum de Debates “Ter ou
não ter comitê de estratégia”.

Comissão de Finanças e Contabilidade
Em suas nove reuniões plenárias e muitas reuniões de subgrupos, a Comissão, por intermédio
de um dos seus subgrupos e o empenho dos seus
membros, concluiu o desenvolvimento do Caderno Monitoramento de Desempenho Empresarial.
O processo de revisão pela Comissão do Guia de
Orientação para o Conselho Fiscal, da série Cadernos de Governança Corporativa do IBGC, está
em fase final. Já, a revisão iniciada pela Comissão,
do Guia de Orientação para Melhores Práticas de
Comitês de Auditoria, foi delegada para um grupo
de trabalho em parceria com o Ibracon.
Ademais, a Comissão recebeu nove convidados,
que abordaram: temas de especial relevância para
o fechamento contábil de 31/12/15; Operações
de tesouraria (aplicações e captações); Tax Morality/BEPS (Base Erosion Profit Sharing); monitoramento de riscos; The future of financial services
& disruptive innovation; Processo sancionador e
mercado de capitais e responsabilidade dos administradores em relação a Fatos Relevantes;
Pesquisa de maturidade da atividade de Compliance; Novo relatório do auditor independente; e
IFRS para pequenas e médias empresas.

Comissão de Governança Corporativa
no Terceiro Setor
Em 2016, a comissão concluiu a redação dos
conteúdos para o Guia das Melhores Práticas de
Governança para Organizações do Terceiro Setor:
Associações e Fundações, bem como, executou
o ciclo de discussão e crítica junto à banca examinadora e posterior audiência pública, culminando
com a publicação em agosto de 2016.

Comissão de Gerenciamento de
Riscos Corporativos
A Comissão realizou nove reuniões plenárias, nas
quais foram debatidos os temas: programas de
continuidade e gestão de crise; riscos de armazenamento de dados em nuvem; seguro e riscos
cibernéticos e planejamento estratégico. Nesta

vertente, a comissão vem discutindo os conceitos recentemente emitidos pelo COSO (Enterprise
Risk Management). Como parte integrante dos
trabalhos da Comissão em 2016, ocorreram diversas reuniões e revisões sobre uma nova publicação em Gerenciamento de Riscos e Evolução
em Governança e Estratégia, cuja versão eletrônica será disponibilizada em 2017.

Comissão de Governança
em Cooperativas
Durante o ano de 2016, a comissão de governança em cooperativas continuou o trabalho de consolidação da disseminação do Guia das Melhores
Práticas de Governança para Cooperativas, por
meio de cursos in company e workshops desenvolvidos juntos a cooperativas de crédito, saúde
e agropecuárias. Com a alteração da composição dos membros da comissão e a admissão
de conselheiros e executivos de cooperativas na
nova formação do grupo, os trabalhos internos da
comissão foram direcionados de forma a debater
assuntos que desafiam a evolução do processo
de governança nessas entidades. Temas como
voto delegado, sucessão e conselho fiscal foram
objeto de reflexões. Para ampliar o conhecimento sobre as cooperativas que adotam os conceitos das melhores práticas de governança, foram
convidados os representantes do Rabobank e da
Cocamar para apresentarem sua visão sobre a
governança corporativa em cooperativas.

Comissão de Governança em
Empresas Estatais
Esta comissão, em suas reuniões, discutiu os reflexos da publicação do Caderno de Boas Práticas de Governança em Sociedades de Economia Mista e o impacto inicial da aprovação da
Lei 13.303/16 (Lei das Estatais) e do decreto
8.945/2016, que a regulamentou, sobre estas
companhias no país. Em 2017, prosseguirão as
análises e propostas sobre a adoção das novas
regras de governança determinadas pela nova legislação e o referido caderno do IBGC.
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Comissão de Governança em Instituições
financeiras
Durante 2016, a comissão finalizou o documento “Manual de Orientações Jurídico-Regulatórias aos Administradores de Instituições Financeiras”. Debateu os
temas: governança de TI, cyber risk, responsabilidade
socioambiental dos bancos, novo parecer dos auditores independentes e a quarta linha de defesa. Discutiu
os resultados do documento preparado no último Fórum Econômico Mundial, intitulado “The future of financial services & disruptive innovation” e realizou uma
sessão de trabalho com a equipe do Departamento
de Supervisão Bancária do Banco Central – DESUP,
a respeito de novidades de Basileia no que se refere à
governança de riscos.

Comissão de Governança em Saúde
Os membros da Comissão têm participado em vários
eventos no segmento da saúde, com diversos temas
ligados à governança corporativa, dentre os quais foram considerados prioritários assuntos relacionados a
compliance e ética.
Essa comissão tem, como uma de suas atribuições,
o suporte no desenvolvimento do Curso Anual de Governança Corporativa em Saúde do IBGC, ocorrido
neste ano em Recife. Além disso, foram realizadas
algumas palestras durante os encontros da Comissão com convidados externos, visando fortalecer as
discussões do grupo e trazer situações atuais de governança corporativa no mercado de saúde.

Comissão Internacional
Durante o ano de 2016, a Comissão Internacional se
concentrou na viabilização da próxima Jornada Técnica a Singapura e Hong Kong, que acontecerá em
junho de 2017. Várias reuniões foram realizadas na
sede do IBGC em São Paulo, de forma a viabilizar a
referida Jornada Técnica. Foi criado o Grupo de Estudos de Governança Corporativa Asiática (GEGAS).
O coordenador da Comissão Internacional se reuniu,
em Singapura, com representantes seniores do Institute of Corporate Directors para discutir os objetivos
da viagem e solicitar sugestões quanto a possíveis
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visitas a serem realizadas. Com isso, já conseguiu,
junto a um dos maiores escritórios de advocacia de
Singapura, e também com outro escritório do mesmo
porte em Hong Kong, uma palestra em cada país sobre os aspectos jurídicos da governança corporativa
e um coquetel de boas-vindas.

Comissão Jurídica
A comissão jurídica tem funcionado como órgão de
apoio ao conselho de administração e ao time de
vocalização e influência do IBGC. Em 2016, apoiou
o IBGC em sua manifestação sobre a Medida Provisória nº 703/2015 (que pretendia alterar a Lei nº
12.846/2013, conhecida como a “Lei Anticorrupção”), despertando o interesse da Controladoria Geral
da União, que se reuniu com representantes do IBGC
para debater o assunto. A comissão também apoiou
o IBGC em seu posicionamento com relação ao Projeto de Lei do Senado nº 555 (leia mais na página 30)
e contribuiu em audiências públicas.
A comissão recebeu ainda visitas de membros do
IBGC para discussão sobre a recente reforma estatutária do instituto, que resultou na criação do Colegiado Independente Recursal (CIR). Por fim, foram feitas
apresentações pelos membros da comissão sobre
temas atuais relevantes, como o Report on Corporate
Governance publicado pela IOSCO em 2016.

Comissão de Secretaria de
Governança Corporativa
O ano de 2016 foi bastante produtivo para a Comissão em suas atividades de divulgação da Secretaria
de Governança.
Foi lançado o Caderno de Boas Práticas para Secretaria de Governança em Brasília e nos capítulos Rio
Grande do Sul, Pernambuco e Rio de Janeiro. Participou ativamente do Treinamento Internacional de
Company Secretary (CoSec Toolkit), organizado pelo
IBGC com apoio da IFC, no mês de junho. A comissão também apresentou sugestões nas audiências
públicas para inclusão de um item sobre Secretaria
de Governança no Código Brasileiro de Governança
Corporativa e da revisão dos segmentos especiais da

BM&FBOVESPA, além de constituir grupos de trabalho que estão desenvolvendo papers para a divulgação de temas relativos ao secretaria de governança.

bro de 2016, contou com 23 duplas. As executivas
e empresárias mentoradas são selecionadas por sua
experiência e exposição como C-level ou cargos de
diretoria.

Comissão de Sustentabilidade

O grupo fechou em 2016 parceria com a agência
LDC, para desenvolvimento da marca e identidade
visual, e com a Brunswick Group, para comunicação.
(Ler mais na página 40.)

Foram realizadas nove reuniões, sendo parte dedicada à elaboração do planejamento estratégico da comissão (revisitando a missão, premissas de atuação,
estratégias, públicos-alvo). Membros da comissão
participaram em atividades de outras comissões, levando o tema sustentabilidade de forma transversal,
tais como: reunião conjunta com Grupo de Estudos
de Governança e Ética (Gege) e Simon Longstaff (The
Ethics Center - Austrália), debate sobre PL 4.850 (Comissão do Conselho de Administração), além de representarem o IBGC em eventos como IFC Practice
Group Meeting on CG Codes and Standards; painel
com empresários e investidores sobre sustentabilidade e governança (Capital Aberto); evento comemorativo dos 15 anos Fundo Ethical; e colaboração à
iniciativa #VemPraBolsa (BM&FBOVESPA).

Comissão Temática
Formada por 3 associados e 2 profissionais da área
de Vocalização e Influência do instituto, realizou 5 reuniões em 2016 a fim de planejar os principais eventos
da agenda regular do IBGC em São Paulo. O grupo
contribuiu em 17 eventos, assim divididos: palestras
(2), fóruns de debates (4), fórum acadêmico (1), e encontro de CCIs (10). Paralelamente, apoiou na identificação de temas e palestrantes para o 4º Encontro
de Conselheiros, o 17º Congresso Anual do instituto
e alguns eventos dos capítulos.

GT Mulheres em Conselho
Em 2016, foi concluída a primeira turma de mentoria
do GT Mulheres em Conselho, grupo criado em 2014
com objetivo de aumentar a presença de mulheres
em conselhos de administração. O grupo conta com
o apoio do IBGC, do WCD (WomenCorporateDirectors) e da IFC (International Finance Corporation).
A 1ª turma contou com 18 duplas de mentores e
mentoradas e a 2ª turma, que teve início em outu-

Grupo de Estudos Governança e Ética
Ao longo do ano, foram realizadas sete reuniões.
Algumas de suas atividades foram: o apoio na manifestação do IBGC a respeito da MP 703/16 sobre
responsabilização da pessoa jurídica no âmbito da
Lei Anticorrupção; o desenvolvimento de propostas na AGO sobre o processo eleitoral do conselho
administração no IBGC; sugestões no título do Código Brasileiro de Governança Corporativa – Companhias Abertas do GT Interagentes; sugestões
para aperfeiçoamento da aplicação do Código de
Conduta do IBGC e regras para associação de pessoas jurídicas; discussão sobre tratamento do tema
compliance sob o guarda-chuva da deliberação
ética (Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa do IBGC) e reunião conjunta com
as comissões de Conselho de Administração e de
Sustentabilidade e com o palestrante internacional do Encontro de Conselheiros deste ano, Simon
Longstaff, sobre ética e governança.

Grupo de Estudos de
Governança Asiática (Gegas)
O grupo vem dando suporte à preparação da próxima Jornada Técnica a Singapura e Hong Kong em
2017. Está elaborando documento para os jornadeiros de forma que tudo o que possa ser aprendido
no Brasil sobre estes países seja analisado, incluindo,
governança. Este será o documento base de preparação dos jornadeiros. O Gegas também elaborou
pesquisa junto a potenciais jornadeiros para definir os
temas de maior interesse na jornada e está buscando
potenciais apresentadores e debatedores para os temas de maior interesse.
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6. Sobre o relatório
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G4-28 G4-29 G4-30 G4-31

Neste ano, também foram consultados conselheiros de administração, presidentes de entidades
que atuam no mercado de capitais e acadêmicos,
cujas frases estão dispostas ao longo do relatório,
sobre a contribuição e desafios do IBGC, na atual
conjuntura político-econômica.
Dentre as principais preocupações e tópicos levantados pelas partes interessadas relevantes,
figuram a priorização de temas e de públicos, o
que motivou o redirecionamento do IBGC (vide
Palavra do Presidente do Conselho e Direcionamento Estratégico, pág. 4 e 26).
No segundo semestre de 2016, foi realizada uma
revisão profunda do planejamento estratégico do
IBGC, com amplo engajamento de stakeholders,
e, consequentemente, refletirá no processo de
definição do conteúdo do próximo documento.
Desde sua fundação em 1995, o IBGC elabora
relatórios anuais, sempre publicados no primeiro trimestre. Na mesma linha dos anos anteriores, a versão completa do relatório é enviada
aos associados previamente à assembleia geral
ordinária (AGO) e publicada em formato PDF
no website do instituto www.ibgc.org.br na aba
IBGC. Já a versão resumida é disponibilizada
em sumário executivo, impresso e distribuído
aos associados (durante assembleia e eventos)
e ao público em geral (em eventos e cursos).
A tiragem do Sumário Executivo desta edição será
de 1 mil exemplares. Dúvidas e sugestões em relação ao conteúdo descrito neste documento
podem ser direcionadas ao e-mail comuniacao@
ibgc.org.br. Este relatório está consonante com os
parâmetros propostos pela Abrasca. O relatório
do IBGC se mantém de acordo com as Diretrizes
GRI para Relato de Sustentabilidade e seu alinhamento ao conceito de Relato Integrado, em linha
com diretrizes do conselho de administração.
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6.1

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, neste ano, centrou-se na apresentação e no detalhamento dos
impactos de vocalização e influência do IBGC, em
especial, relacionados à governança corporativa.

O relatório deste ano deu continuidade ao formato dos três documentos anteriores ao direcionar
as informações de modo a contemplar menos
um resumo das atividades e mais seu impacto e
temas a influenciar de forma substancial as avaliações e decisões das partes interessadas relevantes. A definição da estrutura e dos princípios
que orientaram a elaboração do relatório deve-se,
em especial, à continuidade do planejamento estratégico realizado em 2015. Na ocasião, observou-se a importância de seguir apresentando os
aspectos mais relevantes do instituto e também
já incluir neste documento tópicos discutidos no
planejamento estratégico profundo de 2016.
O processo adotado para definir o conteúdo e os
limites partiu da coleta de opiniões por meio de
pesquisa de satisfação anual endereçada a participantes de cursos, eventos e comissões, reunião
com gestores, diretrizes do planejamento estratégico, relatórios trimestrais da organização e debate em reunião do conselho de administração.

Permaneceu relevante ao IBGC prestar contas
que demonstrassem seu desempenho no ano
e o impacto de suas iniciativas. Ao final, todo o
material passou por análise do conselho de administração, para então ser submetido aos associados, em assembleia geral ordinária, e aos demais
stakeholders (partes interessadas relevantes), 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
conselho de administração do instituto.

Conteúdo e limites
Este relatório apresenta como temas materiais a 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 e alçada à Supe-

rintendência de Vocalização & Influência em 2016.
Esses aspectos mostram-se relevantes tanto para
o instituto, motivado por sua estruturação e pelo caráter da exemplaridade , e para seus públicos internos (colaboradores e voluntários), quanto para seu
exterior, uma vez que o IBGC busca disseminar e
incentivar uma melhora nas práticas de governança
das organizações privadas e públicas no país.

Conteúdo GRI
Como organização voltada à disseminação da boa
governança, o IBGC manteve-se no propósito de
contemplar todos os tópicos relacionados ao tema
de governança corporativa 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. Neste ano, pela primeira vez, o instituto mensura as emissões de Gases de
Efeito Estufa provenientes de viagens aéreas realizadas por seus instrutores, palestrantes e colaboradores no contexto da prática de sua missão.

6.2

Partes interessadas

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

A seguir o IBGC apresenta suas principais partes
interessadas relevantes, identificando os agentes
de relacionamento, cujas ações influenciam ou
são influenciadas pelo instituto.
A definição dos grupos a serem envolvidos nas
iniciativas e ações do IBGC ocorre em sintonia
com os objetivos estratégicos e com a agenda temática anual, deliberada pelo conselho de administração. Dentre os grupos contemplados estão
associados, não associados, representantes de
empresas e associações, acadêmicos, reguladores, entidades do terceiro setor e do setor público
e colaboradores do IBGC.
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Conselheiros
Empresários e altos executivos
Herdeiros
Associados

Investidores
Profissionais de GC

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

Usuários

Participantes de cursos
Participantes de eventos
Conselheiros certificados

Poder público

Reguladores
Legislativo
Executivo
Judiciário

Colaboradores

Equipe IBGC
Voluntários (associados e não associados)

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

* Os dez maiores serviços prestados ao IBGC representam 64% das despesas da cadeia de fornecedores do instituto. Em 2016, não houve alteração significativa entre os principais fornecedores. A organização ainda não tem

“ O IBGC, antes de qualquer
outra questão, trouxe
ao mercado de capitais
brasileiro a essência do que é
governança corporativa e sua
importância na gestão das
empresas, contribuindo em
visibilidade de valores para o
trabalho do analista de valores
mobiliários. Este, desde então,
em seu trabalho de avaliação
de empresas, pôde mensurar
com propriedade esse valor
imprescindível de uma empresa,
mas não perceptível nos
números. No ano de 2016, por
meio dos constantes debates
dos preceitos definidos e
refinados, o IBGC foi exemplar
na busca da melhor percepção
de valores que fazem a
diferença para o investidor.”

“ IBGC é uma das principais
entidades que tem apoiado
fundamentalmente
o desenvolvimento e
disseminação da governança
para fortalecimento do
nosso mercado financeiro
e de capitais. Sabe-se
que os benefícios da boa
governança não podem
ser vistos e sentidos no
curto prazo, é preciso que
as empresas desenvolvam
os pilares da atuação
responsável e sustentável, e
esses valores precisam ser
compatibilizados com os
lucros e resultados buscados
em cada exercício, sempre
tendo em vista o longo
prazo. Como harmonizar
esses aspectos ? Este é um
ponto relevante para ser
desenvolvido.”
Devanir Silva, superintendente geral
da ABRAPP

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

Ricardo Tadeu Martins – Presidente

impacto desta cadeia, foi considerado baixo.

Apimec Nacional

** 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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G4-32 G4-33

Conteúdos padrões gerais

Página

G4-1

4e6

G4-2

22, 26 e 29

Omissões

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

Verificação externa

Conteúdos padrões gerais

Página

G4-34

14

G4-35

16

10

G4-36

16

G4-4

10

G4-37

16, 22, 26 e 40

G4-5

10 e
contracapa

G4-38

14, 15 e 16

G4-39

14

G4-40

16

G4-41

21

G4-42

16, 23 e 26

G4-43*

44

G4-44

21 e 23

G4-45

22

G4-46

22

G4-47

22

G4-48

72

G4-49

21

G4-50

21

10

G4-7

10

G4-8

10

G4-9

10 e 45

G4-10

41

G4-11

43

G4-12

73

G4-13

73

G4-14

22

G4-15

29

G4-16

32

Aspectos materiais identificados e limites

G4-51

43

G4-17

45

G4-52

43

G4-18

72

G4-53

43

G4-19

72

G4-54

43

G4-20

72

G4-55

43

G4-21

72

G4-22

72

G4-23

72

Engajamento de stakeholders
G4-24

26 e 73

G4-25

73

G4-26

72

G4-27

72

Verificação externa

Governança

G4-3

G4-6

Omissões

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

Ética e integridade
G4-56

8 e 21

G4-57

21

G4-58

21

Perfil do relatório

76

G4-28

72

G4-29

72

G4-30

72

G4-31

72

G4-32

76

G4-33

72 e 76
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Aspectos materiais

Informações sobre a Forma de
Gestão e Indicadores

Econômica

Disclosure

Página

Desempenho econômico

G4-EC1

45

-

Não

Presença no mercado

G4-EC5

43

-

Não

Impactos econômicos indiretos

G4-EC8

29 e 33

-

Não

Alocação de recursos

G4-DMA

45

-

Não

Captação de recursos

G4-ONG8

45

-

Não

Desempenho financeiro

G4-DMA

45

-

Não

Ambiental

Disclosure

Página

Emissões

G4-EN17

12

-

Não

Social

Disclosure

Página

G4-LA1

41

-

Não

G4-LA2

43

-

Não

G4-LA9

44

-

Não

Omissões Verificação externa

8. Agradecimentos
O IBGC agradece a seus associados, que contribuíram ativamente nas atividades do instituto,
bem como aos palestrantes que participaram de
nossos eventos, aos instrutores de cursos, aos
colaboradores do instituto, assim como aos que
nos apoiaram de forma pro bono - integral ou parcial - no ano de 2016. Sem a contribuição de to-

Associação Comercial e Empresarial de Maringá
Associação Comercial e Industrial de Florianópolis (Acif)

Emprego
Treinamento e educação

Federação das Insdústrias do Estado
de Pernambuco (FIEPE)

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)

Grupo Value

Banco Citibank

Ibracon

Banco Volkswagen

Institito Ethos

Banrisul

Instituto Mineiro de Mercado de Capitais

BNDES

International Finance Corporation (IFC)

Não

Bradesco

Itaú

Não

Caixa Econômica Federal

KPMG

Câmara Americana de Comércio
Brasil-Estados Unidos (Amcham) Porto Alegre

Natura

21

-

Não

Diversidade e igualdade de
oportunidades

G4-LA12

15 e 41

-

Não

Igualdade de remuneração entre
mulheres e homens

G4-LA13

Gestão de pessoas

DMA

41

-

Aspectos materiais (Non-GRI)

Informações sobre a Forma de
Gestão e Indicadores

Governança

Disclosure

Página

Governança no IBGC

NON-GRI DMA

14

-

Não

Câmara de Comércio França-Brasil (CCFB)

Código e políticas

NON-GRI DMA

21

-

Não

Cartica Capital

Gerenciamento de riscos

NON-GRI DMA

22

-

Não

Direcionamento estratégico

NON-GRI DMA

26

-

Não

Omissões Verificação externa

Câmara Americana de Comércio
Brasil-Estados Unidos (Amcham) Recife
Câmara de Comércio e Indústria
Brasil-Alemanha - Ceará (CCIBAC)e

CCR
Center for International Private Enterprise (Cipe)
Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

Advocacy

Disclosure

Página

Abrangência e Advocacy

NON-GRI DMA

29

-

Não

Geração de conhecimento

NON-GRI DMA

33

-

Não

CPFL
Embraer
Entidades do GT Interagentes
EY
Faculdade de Ciências da Administração de
Pernambuco (FCAP)
Federação das Associações Comerciais e de Serviços do
Rio Grande do Sul (Federasul)
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Federação das Insdústrias do Estado
de Minas Gerais (FIEMG)

Associação Comercial e Industrial de Londrina

G4-LA11

43

dos nessa jornada em prol da disseminação das
melhores práticas de governança, não teríamos
alcançados tantos resultados positivos no ano.
Nominalmente, dedicamos agradecimentos às
entidades e demais organizações que viabilizaram
- de forma voluntária - as atividades do instituto,
dentre os quais cursos, eventos e publicações:

Pinheiro Neto Advogados
PwC
Sabesp
Santander
SESCAP Londrina e região
Spencer Stuart
Strategy&
Terra Roxa Desenvolvimento Norte do Paraná
The Boston Consulting Group (BCG)
TozziniFreire Advogados
Valor Econômico
Veirano Advogados
Woman Corporate Directors
World Bank Group
ZRG Partners
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Tel. +55 11 3185-4200
Av. das Nações Unidas, 12.551 – 25º andar – conj. 2508
CEP: 04578-903 – São Paulo/SPwww.ibgc.org.br
Solicitações de informações adicionais ou sugestões deconteúdo
podem ser enviadas para comunicacao@ibgc.org.br
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