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Mensagem da
Administração
GRI 102-14

Conselho de administração do IBGC
Sentados (esquerda para direita): Richard Blanchet, Isabella Saboya (vice-presidente), Ricardo
Setúbal (vice-presidente) e Vicky Bloch. Em pé (esqueda para direita): Robert Juenemann, Doris
Wilhelm, Emilio Carazzai (presidente do conselho), Monika Conrads e Alberto Whitaker.

PALAVRA DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
No embate em que se reconstrói o destino
da nação, o território que nos cabe é o da
governança corporativa. Não é um desafio
modesto. No mundo moderno, as empresas
comerciais atuam como as máquinas
sociais mais poderosas para a produção de
riqueza, geração de renda e oportunidade de
distribuição de bem-estar. Nesse campo de
luta, uma expressiva comunidade se engaja
há décadas em prol da liderança empresarial
hígida, vigorosa, transparente e vencedora, à
frente do grande patrimônio nacional formado
pelo somatório das empresas brasileiras.
O ano de 2017 marcou o início de mais
um ciclo de avanço para a administração
do IBGC. A nova estrutura organizacional
– com a adição da Superintendência de
Vocalização e Influência e a reestruturação
da Superintendência de Desenvolvimento
– passou a operar na plenitude. Depois
da revisão profunda do plano estratégico
realizada em 2016 com horizonte até 2020
– que contou com um cuidadoso trabalho
censitário para considerar as visões de todas as
partes interessadas relevantes da comunidade
brasileira de governança corporativa – demos
os primeiros passos das iniciativas definidas,
entre as quais podemos destacar: (I) foco em

conhecimento, disseminação e influência; (II)
priorização de empresas de controle familiar
e companhias listadas em bolsa; e (III) atuação
em sociedades de economia mista e em
temas selecionados de empresas públicas.
Essas três diretrizes do planejamento
estratégico merecem relevo não só por sua
função de balizar as demais, mas por sua
consonância com o momento pelo qual o país
atravessa. Uma célebre reflexão do presidente
norte-americano Abraham Lincoln pode dar
a dimensão histórica do momento crítico
vivenciado pelo país: ‘I am a firm believer
in the people. If given the truth, they can be
depended upon to meet any national crisis.
The great point is to bring them the real facts’.
Como temos sido lembrados diuturnamente,
relações espúrias entre agentes públicos e
privados estiveram no epicentro de casos
recentes de corrupção que denegriram a
credibilidade das práticas de governança
das empresas envolvidas nos escândalos.
Sociedades de economia mista e empresas
públicas se mostraram campo fértil para
esses desvios e, consequentemente, passam a
integrar o público prioritário de nossos eventos,
palestras e treinamentos.
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Na área de vocalização e
influência, a mobilização
e a atuação conjunta com
representantes da sociedade
civil e órgãos reguladores

e de autorregulação são fundamentais. Felizmente, esse esforço
conjunto tem amealhado vitórias. A governança corporativa
evoluiu expressivamente em aspectos variados nos últimos
três anos. Poucos países no mundo travam uma batalha tão
ampla e tão intensa quanto o Brasil pelo aperfeiçoamento das
instituições, da regulação e da transparência.
Como usualmente acontece com fenômenos sociais, embora
os avanços não sejam lineares, mesmo assim se avança.
Exemplos claros disso são as iniciativas no âmbito da B3 que
contaram com apoio incondicional do IBGC: a aprovação do
novo regulamento do Novo Mercado e as primeiras adesões
ao Programa Destaque em Governança de Estatais.
Um dos resultados mais expressivos e mensuráveis da
atuação do IBGC, justamente, em vocalização e influência
foi alcançado em 2017. O Código Brasileiro de Governança
Corporativa - Companhias Abertas (desenvolvido por uma
coalizão de 11 entidades do mercado de capitais, sob a
liderança do instituto) foi incorporado à regulação por meio
da Instrução nº 586 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM),
de 8 de junho de 2017. A partir de 2018, empresas listadas
informarão anualmente se adotam ou por que não adotam
54 recomendações selecionadas das práticas originalmente
contidas no Código do IBGC. Essa conquista só foi possível
graças ao histórico de bom relacionamento do IBGC com
os mais diversos influenciadores das comunidades nacional
e internacional de governança e à ampla disseminação e
aceitação de suas recomendações, que vêm sendo lapidadas
coletiva e construtivamente desde a primeira edição do
código do IBGC, em 1999.
Dedicamos atenção especial à gestão de conhecimento.
Definimos um plano para fortalecimento desse processo,
que terá uma de suas etapas já concluída e visível em 2018:
a estreia de um portal eletrônico para acesso facilitado a
conteúdos de práticas de governança produzidos não só
pelo IBGC, mas por parceiros selecionados.

GT INTERAGENTES
GT INTERAGENTES
Entidades-membros

CÓDIGO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA – COMPANHIAS ABERTAS

Como uma instituição
voltada para a produção
e a disseminação de
conteúdo intelectual na
disciplina da governança
corporativa, o IBGC tem
a missão de contribuir
para o desenvolvimento e
disseminar normas e práticas
aplicáveis a todas essas
organizações. O Código
das Melhores Práticas de
Governança Corporativa,
na quinta edição, produzido
pelo IBGC, e toda a sua
valiosa biblioteca autoral –
formada por guias, cadernos
e posicionamentos formais
e ostensivos sobre temas
sensíveis – compõem uma
poderosa agenda evolutiva.
Este é o nosso mandato
fundamental: promover o
certo; celebrar o correto.

Entidades observadoras

CÓDIGO
BRASILEIRO DE
GOVERNANÇA
CORPORATIVA
COMPANHIAS ABERTAS

Documento foi incorporado à regulação em
2017, por meio da instrução nº 586 da CVM
Naturalmente, o propósito
do instituto de servir à causa
da governança de forma
relevante, contribuindo,
assim, para a transformação
das organizações em
benefício de toda a
sociedade, requer diligência.
Com orgulho, o alicerce do
IBGC é constituído pelo
trabalho voluntário de
centenas de associados,
profissionais experientes e
da mais alta qualificação.
Para cuidar de um ativo
tão precioso como esse,
estamos zelando pela
eficiência e alinhamento das
atividades das comissões e
grupos de estudos com o
planejamento estratégico.
No que diz respeito à
dimensão financeira, como a
educação é inegavelmente
nossa principal fonte de

renda, estamos sempre
avaliando soluções para
manter e aumentar sua
atratividade. Nesse sentido,
em 2018, além do reforço
do portfólio de cursos,
deveremos garantir a
atualização e revisão do
material didático, com vistas
a elevar nosso reconhecido e
diferenciado padrão
de qualidade.
Se por um lado a governança
de organizações envolvidas
em corrupção se torna
objeto de questionamento,
por outro, a perspectiva
histórica demonstra que
a boa governança nunca
foi tão almejada. Nesse
contexto, empreendedores
e líderes precisam aceitar
definitivamente que a
transparência veraz e
inteligente é inelutável.

Não é imposição voluntarista
de reguladores; tampouco
uma demanda oportunista
de investidores; e, sim, uma
demanda legítima
da sociedade.
O IBGC continuará a
expandir e aprofundar
o conhecimento e a
experiência da governança
como uma plataforma de
liderança ética, de geração
de valor econômico e de
proteção da reputação,
mobilizando toda a operosa
comunidade brasileira
dedicada a essa causa.
Vale mencionar, por fim,
que o bem-sucedido
desempenho do instituto
– que conta com um
orçamento autônomo e
resultados crescentes –
permitiu que mudássemos
para uma nova sede. A nova
instalação assegura nível
superior de bem-estar para
os nossos colaboradores, e
amplia a oferta de recursos
que o IBGC apresenta aos
associados, educandos
e parceiros.

Emilio Carazzai
Presidente do conselho
de administração
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PALAVRA DA GESTÃO
No ano de 2017, o instituto consolidou
um sonho antigo da gestão e de seus
fundadores. Crescer não somente em
termos de influência e atividades, mas
também fisicamente, por meio de uma
nova sede, mais ampla e utilitária. Trata-se
de uma oportunidade de oferecer um
espaço mais acolhedor e confortável para
associados, colaboradores e frequentadores
de nossos eventos e programas de
capacitação. A mudança de sede somente
foi possível após a realização de um estudo
detalhado e cuidadoso de viabilidade
econômica e financeira, que destacou,
entre outras variáveis, a redução de valor e
dependência do aluguel de salas externas
e de equipamentos audiovisuais para
realização dos cursos e eventos de pequeno
e médio porte. Além disso, o novo espaço
proporcionou uma melhor receptividade
aos associados, que agora podem usufruir
da sede para realizar reuniões, e se tornou
ponto de apoio, em São Paulo, para aqueles
oriundos dos capítulos regionais.

Também pudemos concluir a implementação
da nova estrutura organizacional por
meio, especialmente, da consolidação da
superintendência de Vocalização e Influência
e da de Desenvolvimento, melhorando,
assim, a dinâmica da nossa cadeia de valor.
A primeira revisou processos internos de
produção de conteúdo - com o envolvimento
das comissões e da área de pesquisa do
instituto -, processos de posicionamentos
institucionais e de comunicação, criou mídias
próprias, além do portal de conhecimento.
Já a segunda teve o esforço de desenvolver
novos cursos de referência, bem como
revisar o material didático dos treinamentos
existentes e criar o IBGC Alumni, voltado
para ex-alunos do tradicional Curso para
Conselheiros de Administração.
Alinhado ao planejamento estratégico,
intensificamos nossa atuação na
disseminação das melhores práticas de
governança nas empresas familiares com
debates tanto nos eventos e cursos em São
Paulo quanto nos capítulos. Realizamos
palestras e lançamos o caderno Governança
da Família Empresária em todas as sete
regionais do IBGC. Além disso, uma nova
publicação e pesquisa sobre protocolo
familiar foi desenvolvida ao longo do ano
e deve ser lançada em 2018.
Diante de nossa responsabilidade como
órgão-referência em governança corporativa
no país e da permanência do atual e
nebuloso cenário político-econômico
brasileiro, no qual se tem o envolvimento
de sociedades de economia mista (SEMs) e
empresas públicas em escândalos nacionais

Sentados (esquerda para direita): Adriane de Almeida, superintendente de
desenvolvimento; Heloisa B. Bedicks, superintendente geral; Reginaldo Ricioli,
superintendente de operações e relacionamento; Valéria Café, superintendente
de vocalização e influência. Em pé (esquerda para direita): Alberto Messano,
diretor financeiro; Henri Vahdat, diretor administrativo; Matheus Corredato
Rossi, diretor jurídico.

e internacionais, também
mantivemos esforços
voltados para outro público
de interesse do instituto,
as empresas estatais.
Dessa forma, realizamos
mais duas edições do curso
para conselheiros de SEM,
bem como um fórum de
discussões entre esses
profissionais e conselheiros
de empresas privadas,

a fim de proporcionar interação e trocas de
experiências. Também lançamos, em 2017,
uma pesquisa na qual aferimos o nível da
governança das estatais brasileiras listadas
em bolsa e mantivemos diálogo e apoio a
ações de alguns órgãos governamentais,
visando colaborar para a melhoria das
práticas de governança das estatais,
dando suporte à implantação
da Lei 13.303/16.
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Manteremos o foco nas diretrizes de nossos objetivos
estratégicos, em 2018, que têm como públicos prioritários
as empresas listadas e as familiares. Intensificaremos nosso
foco na efetiva adoção do Código Brasileiro de Governança
Corporativa para integrá-lo à realidade das empresas listadas

5 comissões de apoio à gestão, nas quais
participaram aproximadamente
440 associados engajados em nossa causa.
As comissões, como partes importantes
do processo de geração de conteúdo do
instituto, estiveram à frente de quatro das oito
publicações lançadas no ano. Esses esforços,
somados aos da gestão, culminaram em mais
um ano de sucesso do instituto.

Jornada Técnica discutiu boas práticas de governança corporativa

Embora o ano tenha sido bastante difícil para a atividade econômica e
tenhamos operado em um cenário de fraca atividade, o instituto, mais uma
vez, conseguiu atingir os objetivos de seu plano orçamentário, apresentando
um resultado líquido acima do compromisso assumido para o ano, com boa
performance tanto nas linhas de receitas quanto dos custos, resultado dos
esforços de toda a equipe de colaboradores.
Como em todos os 22 anos de história do IBGC, pudemos contar também com
a inestimável contribuição dos associados para a realização de muitas dessas
atividades, assim como no desenvolvimento de conteúdos e discussões dentro
do instituto. Podemos destacar a atuação das 14 comissões temáticas e das

Um exemplo dessa exitosa simbiose foi a
realização de mais uma edição da Jornada
Técnica, cujos destinos, em 2017, foram dois
relevantes mercados do continente asiático:
Singapura e Hong Kong. Nessa viagem de
estudos, os 41 jornadeiros - como chamamos
os participantes do programa - puderam
conhecer as práticas de governança dessas
duas cidades-estados e a relação de ambas
com as peculiares culturas locais. A rica
experiência deu origem a uma publicação
sobre a governança na região, fruto da
combinação da pesquisa prévia, feita pelo
Grupo de Estudos de Governança Asiática
(Gegas), e das impressões que os jornadeiros
trouxeram da viagem. Em 2018, em face das
rápidas mudanças no mundo, especialmente
com relação à transformação digital e aos
negócios disruptivos, e em linha com nossa
agenda temática, realizaremos uma nova
edição da Jornada Técnica, com destino ao
Vale do Silício (EUA).

Em 2018, manteremos o foco nas diretrizes
de nossos objetivos estratégicos, que têm
como públicos prioritários as empresas
listadas e as familiares. Com relação à
primeira, intensificaremos nosso foco na
efetiva adoção do Código Brasileiro de
Governança Corporativa - Companhias
Abertas, incorporado, em 2017, à regulação
da Comissão de Valores Mobiliários. Uma
conquista para o mercado, mas que, no
entendimento do IBGC, precisa ser de
fato integrado à cultura e à realidade das
empresas listadas.
Finalmente, pretendemos acompanhar o
desenrolar dos rumos do país, que está em via
de eleger novos governos estaduais e federal,
bem como novos representantes legislativos.
Embora a atuação do instituto não esteja
focada na governança pública, sabemos que
as empresas coligadas ao poder público são
diretamente impactadas pelos resultados das
urnas. Caberá ao instituto o olhar atento e o
estímulo a discussões e debates acerca dos
rumos do país, sempre dentro da perspectiva
da disseminação das melhores práticas de
governança e dos estandartes da ética, justiça,
transparência e responsabilidade corporativa.

Diretoria e superintendências
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Destaques
de 2017

þ Realização da 8ª edição da Jornada

Técnica, com 41 participantes, 31 palestras
e o envolvimento de 50 especialistas em
governança corporativa;

þ Reestruturação das comissões do IBGC,

reforçando seu papel em criar e vocalizar
conteúdos relativos à governança corporativa;

þ Atuação de 14 comissões temáticas e

5 comissões de apoio à gestão, das quais
participaram aproximadamente
440 associados em cerca de 130 reuniões;

þ Criação de dois novos grupos de estudo
de Startups e de Inovação;

þ Desenvolvimento do portal do
conhecimento;

þ Definição do novo projeto editorial e gráfico
das publicações do IBGC;

þ Lançamento de 7 publicações e 1 pesquisa;

þ Foco em novos programas de treinamento;
þ Lançamento do IBGC Alumni;
þ Revisão e atualização do programa de
certificação de conselheiros do IBGC;

þ Redução dos custos operacionais com
locação de espaços e equipamentos
frente 2016;

þ Modernização do parque tecnológico

com novos servidores e estrutura de
armazenamento de dados e backup
em nuvem, que proporcionam mais
produtividade e mitigam riscos operacionais;

þ Novo e moderno ambiente de trabalho,
gerando mais interatividade e melhor
relacionamento entre a equipe;

þ Consolidação da nova estrutura
organizacional.
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Conheça a seguir os destaques
financeiros do IBGC e o desempenho entre 2013 e 2017.
0

Superávit do exercício
R$ mil

Receitas operacionais
R$ milhões

2.100

25,9

24,7

10%

20,8
16,0

18,2

987
5%

578

1.438

1.229

6%

5%

4%

2013

2014

2015

2016

2013

2017

2014

2015

2016

2017

■ Resultado exercício   ■ Margem líquida % (Resultado do Exercício/Receitas Operacionais)

Segmentação das Receitas Operacionais
2013

2014

2015

2016

2017

16.015,7

18.151,9

20.806,3

24.691,0

25.877,7

7.736,7

9.128,2

10.549,3

12.049,5

14.324,1

com anuidades

2.344,0

2.590,7

2.848,4

2.755,8

3.291,9

com congressos

1.642,7

1.797,8

2.322,4

2.432,1

2.788,4

com certificação e banco conselheiros

392,4

378,6

462,0

637,0

621,9

com desenvolvimento e vocalização e influência

316,0

266,2

484,8

264,8

272,5

com palestras e eventos

601,7

653,1

1.017,8

486,7

848,8

-

-

-

187,6

88,9

2.808,0

2.874,9

2.365,3

4.699,9

2.739,0

174,2

462,4

756,3

1.177,6

902,3

Em R$ mil

Receitas operacionais
com cursos

outras receitas
Trabalho voluntário
Receitas financeiras

Resultado operacional
R$ mil

1.451

7%

919
615

488

3%

4%

3%

337
1%

2013

2014

2015

2016

2017

■ Resultado operacional   ■ Margem operacional % (Resultado Operacional/Receitas Operacionais)
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Evolução patrimonial

Investimentos

R$ mil

R$ mil
8.417
2.501
6.979

5.750

3.650
2.663

303

483

126

2013

2013

2014

2015

2016

2014

2015

283

2016

2017

2017

Aplicações financeiras
R$ mil

8.585

9.070

6.759
5.111
2.983

2013

2014

2015

2016

2017
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1

O IBGC

PROPÓSITO, VALORES E PRINCÍPIOS
GRI 102-16

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

Valores
Pró-ativismo
Comprometimento com
a capacitação de agentes
e com o desenvolvimento
e a disseminação das
melhores práticas.

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

Diversidade
Valorização e incentivo à
multiplicidade de ideias e
opiniões.

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

21
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Princípios da governança corporativa

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.

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.

Diferenciais competitivos
Com atuação desde novembro de 1995, o IBGC contribui para o desempenho
sustentável das organizações e influencia os agentes da sociedade no sentido
de mais transparência, justiça e responsabilidade. Ao longo de seus 22
anos de existência e atuação, o instituto se consolidou como referência no
desenvolvimento e disseminação de conhecimento acerca da governança
corporativa. Além do tradicional curso para conselheiros de administração,
o IBGC mantém outros treinamentos para capacitação de gestores, herdeiros,
investidores, executivos de empresas e demais agentes de governança.
Além de oferecer cursos, o instituto atua intensamente na produção de
conteúdo, mantém comissões e grupos de trabalho e contato com órgãos
legislativos e executivos para disseminar a temática da governança corporativa.
Por ser um think tank(1), trabalha constantemente para oferecer conteúdos
atualizados aos seus associados e se mantém alinhado às melhores práticas
de entidades de governança de todo o mundo.

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.) a curto, médio
e longo prazos.

“O IBGC tem tido, há anos, o crucial papel de guardião dos
valores da boa governança corporativa. Entre suas ações
mais importantes, destaco a formação de conselheiros,
a manutenção do Código das Melhores Práticas de
Governança Corporativa e a organização de debates e
eventos. Para os próximos anos, acredito que o instituto
deveria investir mais na formação dos mais jovens.”

Armínio Fraga,
Sócio-fundador da Gávea Investimentos
e palestrante no 18º Congresso 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 participaram não
completamente refletidos nos preços. Podem ser positivas
ou negativas.

---------------

1. O conceito de think tank faz referência aos centros e
institutos de pesquisa independentes voltados a produzir e
disseminar conhecimento e ideias sobre assuntos diversos,
tais como política, economia, gestão, ciência, estratégia,
tecnologia e, no caso do IBGC, governança corporativa.
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Modelo de atuação

GRI 102-1, 102-2, 102-4, 102-5, 102-6

O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) é
uma organização sem fins lucrativos, que atua nacional e
internacionalmente, com o objetivo de gerar e disseminar
conhecimento sobre as melhores práticas de
governança corporativa.

1.652
associados*
em 2017

Sediado em São Paulo, também atua regionalmente por
meio de sete capítulos nas regiões Nordeste, Sudeste e
Sul do país. Com base no planejamento estratégico (saiba
mais no capítulo 4, página 108), o IBGC tem atuado para
estabelecer um vínculo mais estreito e alinhado com os
capítulos, que são um instrumento para ampliação do
alcance da atuação do instituto em todo território nacional.

Manutenção
de comissões,
colegiados de
apoio, grupos
de trabalho
e estudos,
e pesquisas

Gestão e atuação
para geração de valor

Capitais usados para
a criação de valor

Pernambuco
Ceará

Reputação conquistada
pelo IBGC ao longo de
22 anos de atuação,
por sua capacidade
de gerar e promover
conhecimento, por
meio de cursos,
eventos e publicações

Rio de Janeiro
Paraná

Capital
manufaturado
Equipamentos e
instalação física.

Capital
natural

Rio Grande do Sul

Santa Catarina

Recursos ambientais
renováveis e não
renováveis.

Capital social e de
relacionamento
Relacionamento com
associados e demais partes
interessadas relevantes
no tema da governança
corporativa.

m
ci

to
en Gerar e gerir

conhecimento,
por meio da
coordenação
de pesquisas e
publicações;

O propósito do IBGC 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.

Disseminar conteúdo,
promovendo programas
de capacitação,
eventos e certificações,
e comunicando as
melhores práticas de
governança.

Vo
c

Capital
humano

al
iz
a

iar
enc
fl u
in

Capital
intelectual

São Paulo

Receita gerada é investida em todas
as atividades do IBGC e em despesas
administrativas.

Recursos financeiros
disponíveis: anuidade de
associados, cursos e eventos.

Colaboradores do IBGC, suas
competências e experiências.
Associados dispostos a ser
voluntários nas atividades
promovidas pelo IBGC.

Minas Gerais

Capital
financeiro

Capital
financeiro

Capital
humano

---------------

Valor gerado

A gestão é responsável pela alocação dos capitais
nas atividades do IBGC. Visando a criação de valor,
o instituto atua focado em:

re

Difusão de
conhecimento
por meio de
publicações,
cursos, fóruns,
palestras
e eventos

*Em 2017, o IBGC adotou
conceito indicado pelo comitê
de auditoria e riscos, que
acompanha separadamente
a performance da base de
associados pessoas físicas,
jurídicas e de mantenedores.
Dessa forma, o instituto deixa
mais clara a quantidade de
associados ativos. Até 2016, era
relatado o número de membros
ativos, que considerava
associados pessoas físicas e
representantes de associados
pessoas jurídicas.

O modelo de atuação é a representação de um sistema que transforma capitais (humano,
intelectual, social e de relacionamento, financeiro, manufaturado e natural) em produtos e
serviços, visando ao cumprimento das estratégias e do propósito do IBGC. O modelo de atuação
evidencia o ciclo de criação de valor a curto, médio e longo prazos. Por ser um think tank, o IBGC
contribui para a geração de conhecimento, por meio de comissões, grupos técnicos e pesquisas.
O conhecimento gerado é difundido a partir de publicações, cursos, fóruns, palestras e eventos.

Influenciar e
representar,
contribuindo para
a elaboração e
revisão de códigos,
projetos de lei e de
autorregulação;

Treinamentos e remuneração dos
colaboradores. Gestão para que a
equipe se mantenha motivada e inove
no desenvolvimento dos processos e
projetos. Engajamento de associados
na causa do instituto e a constituição,
em regime pro bono, do conselho de
administração, diretoria, colegiados de
apoio ao conselho, comitê coordenador
dos capítulos, comissões temáticas,
comissões de apoio à gestão, grupos de
estudos, grupos de trabalho e ouvidoria.

Capital
intelectual
Código das Melhores Práticas de Governança
Corporativa do IBGC; desenvolvimento
de publicações e pesquisas; atuação das
comissões; Grupo de Trabalho Interagentes;
métrica de governança; posicionamentos;
vocalização e influência.

Capital
manufaturado
Sede do IBGC, com salas para cursos e
eventos, lounge e hubs para reuniões de
associados e acesso à rede wi-fi.

úd

o

27

Fundado
em 27 de
novembro
de 1995

Gerar e g
eri
rc
on
he
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e
nt
Ed
o
c
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r e disseminar

Capital
natural
Consumo de energia, papel, outros
insumos e água; emissão de CO2 com
viagens aéreas.

Capital social e de
relacionamento
Programas de treinamento; eventos;
Jornada Técnica; Programa de Certificação
de Conselheiros; Banco de Conselheiros;
Programa de mentoria para mulheres
executivas; aproximação de órgãos
públicos, relacionamento com entidades
de governança corporativa de diversos
países, com imprensa e parceiros.
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GOVERNANÇA DO IBGC
GRI 102-10, 102-18, 102-19, 102-20, 102-21, 102-22, 102-23, 102-24,
102-25, 102-26, 102-27, 102-28, 102-29, 102-33, 102-34, 102-35, 102-17

A estrutura de governança
do IBGC é composta pela
assembleia geral, conselho
de administração e órgãos
de apoio - entre eles, comitê
de Auditoria e Riscos e
comitê de Pessoas -, diretoria,
superintendências, comitês
coordenadores dos capítulos
regionais, comissões, grupos
de trabalho e de estudos,
e colegiados de apoio ao
conselho (CAC).
O estatuto social 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. O
documento completo está
disponível no site:
www.ibgc.org.br
(seção: Estatuto).

A alta administração do IBGC, com exceção dos
superintendentes, exerce atividade pro bono. Todos os
processos eleitorais são auditados por empresa independente.
Para mais detalhes sobre a estrutura de governança, acesse
o site: www.ibgc.org.br (seção: Governança do IBGC).
O instituto possui uma matriz Raci (sigla em inglês de
Responsible, Accountable, Consult and Inform), que atribui
responsabilidades e funções dentro do IBGC e auxilia a dar
mais equilíbrio entre as responsabilidades do conselho, da
diretoria e da gestão.

Assembleia geral
Realizada anualmente, é o foro de manifestação dos
associados. Sua competência engloba a eleição e a
destituição dos membros do conselho de administração
e da diretoria, a aprovação de contas, a alteração do estatuto
social, a deliberação do orçamento e outras decisões
de interesse do instituto.
Conselho de administração
Existente desde a fundação do IBGC, o conselho de
administração (CA) é composto por nove associados,
eleitos em assembleia geral. O conselho é responsável pela
orientação geral, definição da estratégia e monitoramento
dos planos de ação.

O colegiado realiza reuniões mensais e atua
conforme disposições do estatuto social
e do regimento interno, cujo conteúdo
disciplina seu funcionamento e execução das
competências estatutárias.

Espera-se que os membros do colegiado
tenham entre suas qualidades:

A missão do CA é auxiliada pela atuação de
dois comitês: Auditoria e Riscos; e de Pessoas,
cujos membros também são conselheiros.
O CA 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 à qual os associados podem
recorrer em caso de suspensão ou expulsão
do quadro associativo.

þ Capacidade de comunicação e de

Desde 2016, o processo de sucessão do
conselho de administração é o denominado
staggered board, por meio do qual os
conselheiros passam a ter mandatos de três
anos, com possibilidade de uma reeleição e
com renovação de um terço dos membros
anualmente. Em 2017, todos os membros
eleitos foram escolhidos para mandatos de
três anos. O novo modelo de sucessão visa
dar mais estabilidade à organização ao evitar
alterações massivas no quadro do conselho.
Os conselheiros são associados e não obtêm
ganhos financeiros vinculados ao instituto.
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.

þ Alinhamento e comprometimento

com os princípios, valores e Código de
Conduta do instituto;
julgamento próprio;

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

þ Capacidade de trabalho em equipe;
þ Conhecimento das melhores práticas
de governança corporativa;

þ Conhecimento sobre a legislação
societária e de regulação;

þ Conhecimento sobre o apetite e
tolerância a riscos da organização;

þ Disponibilidade de tempo;
þ Visão estratégica.

Os candidatos a conselheiros são
entrevistados pelo Colegiado de Apoio ao
Conselho-Governança e Indicação. Antes
do período de votação, são sugeridos
aos associados 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 de seus pares
na primeira reunião do órgão. A escolha dos
dois vice-presidentes pode se dar em até
90 dias após a Assembleia Geral Ordinária.
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Colegiados de apoio ao conselho
de administração
Submetem ao conselho de administração
propostas que demandem deliberação de
sua alçada. Os coordenadores são escolhidos
pelo conselho de administração, com
exceção do colegiado referente à aplicação
do Código de Conduta do IBGC, que segue
o processo previsto no referido documento.
Colegiado de Apoio ao Conselho – Conduta
(CAC-Conduta)
Em 2017, iniciou um processo e uma
apuração preliminar à instauração de
procedimento disciplinar em face de dois
associados pessoas jurídicas. Outros quatro
casos, iniciados em 2016, foram encerrados,
com recomendações ao conselho de
administração. Os três membros do CAC
foram substituídos e um teve seu mandato
renovado. O colegiado de apoio ao CA deu
início aos procedimentos para instalação
de um canal de denúncias independente,
gerenciado por empresa autônoma, que
deverá entrar em operação em 2018.

Colegiado de Apoio ao Conselho –
Governança e Indicação (CAC-GI)
Ao longo de 2017, o colegiado dedicou sua
atenção ao processo eleitoral para a escolha,
pelos associados, dos três conselheiros de
administração do instituto que serão eleitos
em 2018. Foram realizadas quatro reuniões
presenciais entre os membros do colegiado,
uma delas com o presidente do conselho de
administração e depois com o plenário do
conselho do IBGC. O objetivo dessas reuniões
com os conselheiros foi avaliar os planos
estratégicos do instituto e, dessa forma,
identificar o perfil mais adequado dos novos
conselheiros que atuarão junto com aqueles
cujos mandatos não expiram em 2018.
Colegiado Independente Recursal (CIR)
Órgão independente, 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.
Foi criado na Assembleia Geral Ordinária
de 29 de março de 2016 e é composto por
até seis membros, associados do IBGC,
indicados pelo conselho de administração
e ratificados pela Assembleia Geral do
instituto. O CIR julgou seu primeiro recurso
buscando ser criterioso, levando em conta as
condições específicas do caso, respeitando
a condição do associado excluído, com
lealdade ao propósito e valores do IBGC
e sem qualquer forma de subordinação
hierárquica em relação ao conselho de
administração. Em função do aprendizado
decorrente do primeiro recurso julgado, o CIR
enviou ao conselho de administração nova
minuta do regimento interno, assim como
recomendações para ajustes no Estatuto
Social do instituto.

Comitês do conselho de
administração
Formados por conselheiros,
conduzem estudos sobre
matérias que demandam uma
análise aprofundada e técnica
antes de serem levadas à
deliberação do colegiado.
O CA é assessorado pelos
comitês de Pessoas e o de
Auditoria e Riscos.
Diretoria
Composta por três
associados, a diretoria
gerencia as atividades sociais,
de negócios e operações do
IBGC e zela pela observância
da lei, do estatuto social
e pelo cumprimento das
deliberações tomadas na
assembleia geral e nas
reuniões do conselho de
administração.
O processo de análise e
aprovação do nome é de
responsabilidade do CA.
O mandato dos diretores é de
três anos e é admitida uma
reeleição consecutiva.

Superintendências
Reportam-se ao conselho de
administração e à diretoria.
As superintendências (geral;
de desenvolvimento; de
vocalização e influência; e
operações e relacionamento)
lideram a equipe do IBGC nas
atividades diárias.

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
dos capítulos
Executa metas e
orçamentos, além de
apresentar propostas de
interesse do capítulo para
aprovação do conselho de
administração. O pleito
para formação dos comitês
coordenadores dos capítulos
é trienal. Os associados de
cada regional elegem os
coordenadores por meio
de votação eletrônica
ou presencialmente nas
assembleias gerais especiais.
Em 2017, a gestão iniciou
um processo de revisão
do modelo de gestão
dos capítulos, que será
aprofundado em 2018.
Comissões
Formadas por associados
do IBGC, as comissões
contribuem para o

aprofundamento das
discussões realizadas
e se organizam em duas
categorias: apoio à gestão
e temática. Em 2017,
o instituto contou com
14 comissões temáticas,
das quais participaram,
aproximadamente, 380
pessoas em cerca de cem
reuniões realizadas ao
longo do ano (saiba mais
na página 61). Também há
cinco comissões de apoio à
gestão, das quais participam
mais de 50 pessoas.

Canais de denúncias
O IBGC disponibiliza canais
para receber manifestações,
contribuições, elogios, críticas
e denúncias:
þ Ouvidoria: as manifestações
são recebidas pelo ouvidor
Gunter Eberhardt;
þ Colegiado de apoio ao
conselho (CAC) Conduta:
as denúncias relacionadas
ao Código de Conduta são
recebidas pelo coordenador
do grupo, Sérgio Mindlin.
(saiba mais sobre o trabalho
desenvolvido pelo CAC na
página 28). Acesse os canais
no site: www.ibgc.org.br (seção:
IBGC/ Canais de Denúncia).
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Organograma

Conselho de administração

ASSEMBLEIA GERAL
Colegiado de Apoio
ao Conselho –
Governança e Indicação

Comitê de
Auditoria e Riscos

Emilio Carazzai
Presidente do CA, com
mandato até março de 2018

Conselho de Administração
Comitê de
Pessoas

Secretaria do CA

Comissões

Colegiado Independente
Recursal – CIR
Diretoria
Financeira

Diretoria
Adminstrativa

Diretoria
Jurídica

Alberto
Messano

Henri
Vahdat

Matheus
Corredato Rossi

Isabella Saboya de
Albuquerque
Vice-presidente, com
mandato até março de 2019

Colegiado de Apoio
ao Conselho – Conduta

Ricardo Egydio Setubal
Vice-presidente, com
mandato até março de 2019

Vicky Bloch
Mandato até março de 2020

Ouvidoria

Superintendência Geral

Analista Corporativo

Capítulos Regionais

Heloisa Belotti Bedicks

Superintendência de
Operações e Relacionamento

Superintendência de
Desenvolvimento

Superintendência de
Vocalização e Influência

Reginaldo
Ricioli

Valéria
Café

Richard Blanchet
Mandato até março de 2019

Adriane dos Santos de
Almeida

Relacionamento

Gerência de
Marketing e

Gerência
Administrativofinanceira

Gerência de
Pesquisas e
Conteúdo

Gerência de
Vocalização e
Influência

Gerência de
Educação
Corporativa

Gerência de
Certificação de
Capítulos

Rafaell
Villar

Alexandre
Tanaami

Luiz
Martha

Danilo
Gregório

Rodrigo
Trentin

Marcos
Jacobina

---------------

Alberto Emmanuel
Whitaker
Mandato até março
de 2018

Robert Juenemann
Mandato até março
de 2018

Gerência de
Operações
Educacionais

Gerência de
Eventos

Doris Beatriz França Wilhelm
Mandato até março de 2020

Monika Hufenüssler Conrads
Mandato até março de 2020

Vera
Marques

1. A Gerência de Operações Educacionais foi ocupada por Débora Cardoso até maio de 2017.
A vaga deve ser repreenchida no início de 2018, com a finalização do processo seletivo.
2. Reginaldo Ricioli assumiu a Superintendência de Operações e Relacionamento em março de
2017, substituindo Emilio Martos.
3. Como parte do processo de reestruturação organizacional, iniciado em 2016, a então
Gerência de Operações, liderada por Vera Marques, passou a responder à Superintendência de
Desenvolvimento. Além da área operacional, passou a ser responsável pelo gerenciamento dos
eventos do instituto. Por essa razão, passou a ser denominada Gerência de Eventos.

Coordenadores-gerais dos capítulos

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

Para acessar o currículo completo dos
membros da alta gestão do IBGC, acesse o site:
www.ibgc.org.br (seção: Governança do IBGC).
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Desempenho do conselho de administração

Prezando pela exemplaridade de seu
papel como órgão central da governança
corporativa, o conselho de administração
do IBGC manteve a prática de avaliar seu
próprio desempenho.
No ano de 2017, foi conduzida a avaliação
anual do funcionamento do conselho e
governança, além da avaliação individual
do presidente do colegiado e dos demais
membros.

þ A avaliação foi conduzida pela primeira vez
pela Spencer Stuart*, empresa líder em busca
de executivos e consultoria de liderança
e especializada em posições de CEOs,
conselheiros e executivos sêniores;
þ O processo contemplou entrevistas
individuais com os conselheiros e presidente
do conselho, autoavaliação e avaliações de
pares sobre o funcionamento do conselho
e referências;
þ Foram avaliados estrutura, dinâmica
e funcionamento do colegiado, processo
de eleição de conselheiros, contribuições
individuais dos conselheiros e papel e
avaliação do presidente do conselho;

Para a condução do processo foi utilizada a seguinte metodologia:
Abordagem e metodologia

þ Foi realizado um benchmark com

institutos internacionais comparáveis.
(Leia mais em atuação do conselho de
administração).
Além do processo de avaliação dos
conselheiros, a Spencer Stuart apresentou
uma análise de benchmark com institutos
internacionais comparáveis (ICGN, IoD UK,
NACD, ICD Canadá, IoDSA, AICD)**, visando
trazer contribuições para as discussões de
governança do IBGC e seu funcionamento
(número, composição e diversidade do
conselho, frequência de reuniões, mandatos,
processo de eleição de conselheiros e
presidente do conselho, número e papel
dos comitês, eventos, cursos e treinamentos,
entre outros). A discussão sobre eleição
de conselheiros e presidente do conselho
foi comparada às melhores práticas de
governança internacionais. A avaliação do
conselho foi realizada em caráter pro bono
pela Spencer Stuart.

---------------

*O IBGC tem como prática realizar anualmente a avaliação do
conselho de administração do IBGC. Nos últimos cinco anos, o
processo foi conduzido em caráter pro bono pela The Boston
Consulting Group (BGC)
** ICGN - International Corporate Governance Network; IoD Institute of Directors; NACD - National Association of Corporate
Directors; ICD - Institute of Corporate Directors; IoDSA Institute of Directors in Southern Africa; AICD - Australian
Institute of Company Directors

Diagnóstico Interno

Avaliação Individual

Benchmark Externo

þ Organização e

þ Auto avaliação

þ Análise comparativa

Processos

þ Estrutura de Comitês
þ Comunicação

þ Peer to peer
þ Avaliação do (a)
Chairperson

þ Papéis e

Responsabilidades

da composição e
funcionamento de
conselhos em institutos
com nível elevado de
governança corporativa
(Peer Group)

Efetividade do conselho

Componentes do processo

Diagnóstico interno:
avaliação prévia de minutas e
documentos do conselho de
administração, aplicação de
questionários para avaliação
da efetividade do conselho,
entrevistas abrangentes com
cada um dos conselheiros,
avaliação da estrutura
do conselho, processos,
comunicação e aderência
esperada dos papéis e
responsabilidades.

Avaliação individual:
aplicação de questionários
e entrevistas com os
conselheiros e presidente
do conselho, coletando sua
autoavaliação e avaliação
peer-to-peer. Análise
final da Spencer Stuart
aportando insights em
relação às competências
e características pessoais
desejadas.

Benchmark externo:
Avaliação do conselho de
administração de institutos
comparáveis (Peer Group)
e principais indicadores do
mercado no entendimento
de sua estrutura e
funcionamento, bem como
sua composição.
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Principais realizações do
conselho no ano

þ O Comitê de Pessoas

iniciou um processo de
revisão e estruturação do
planejamento de sucessão
de conselheiros e da
liderança do IBGC;
þ O conselho dedicou-se a implementação do
Planejamento Estratégico
desenvolvido juntamente
com a Strategy& no ano
de 2016;
þ O conselho liderou
juntamente com a
superintendente geral do
instituto a iniciativa de
mudança de sua sede, o
que beneficiou a realização
de eventos e a exposição/
imagem do instituto frente ao
mercado;
þ Implementação do Portal
Diligent Boards possibilitou
uma maior agilidade e
segurança ao conselho
de administração.

Melhorias constatadas

þ A composição do
conselho hoje espelha
vários dos segmentos de
associados com diversidade
de gênero, formação e
habilidade profissional
– advogados, executivos
reconhecidos e especialistas
em governança, mercado de
capitais e recursos humanos.
O conselho também possui
uma diversidade de gênero
maior do que a média das
empresas do Brasil e em
linha com outros Institutos
comparáveis no mundo;
þ A agenda das reuniões
de conselho está cada
vez mais efetiva. Há uma
definição clara dos assuntos
que devem ser tratados pela
gestão e quais devem ser
levados para o conselho.
Com isso, o foco das
reuniões passou a ser mais
estratégico. As reuniões
passaram a ter meio dia de
duração e acontecem com
uma frequência mensal,
totalizando 12 encontros
ao ano;

þ Seguindo as melhores
práticas, as informações são
compartilhadas com uma
antecedência adequada de
uma semana por meio do
portal de governança;
þ O relacionamento do
conselho com a liderança
do IBGC é considerado
muito aberto e colaborativo.
Os superintendentes
participam com frequência
da parte não exclusiva das
reuniões e estão sempre
acessíveis para esclarecer
os questionamentos dos
conselheiros;
þ O número de comitês
permanentes (2) e
colegiados de apoio ao
conselho (3) está adequado
e as responsabilidades
de cada comitê são
consideradas bem
estabelecidas.

Recomendações para a melhoria no
conselho do IBGC
þ Composição: garantir melhor
complementariedade de experiências,
conhecimentos e competências no
conselho. Faltam alguns perfis considerados
importantes, como especialistas em
sustentabilidade e terceiro setor, por
exemplo. O CAC-GI poderia indicar os
critérios para as recomendações feitas
visando otimizar a composição do conselho;
þ Processo de sucessão e eleição:
aprofundar discussões sobre os processos
de sucessão e de eleição do presidente do
conselho e conselheiros;
þ Agenda e foco das discussões: aprimorar
continuamente a agenda do conselho para
torná-la ainda mais estratégica, deixando
para a gestão os temas operacionais.
Poderia ser incluído na agenda temática
mais tempo para os comitês reportarem
suas iniciativas ao conselho;

þ Programas de desenvolvimento de

conselheiros: instituir um programa de
desenvolvimento para os conselheiros, que
inclua um processo formal de feedback
sobre o desempenho individual visando
complementar o processo de avaliação anual;
þ Integração de conselheiros: criar
iniciativas que promovam maior integração
entre os conselheiros, além das reuniões
mensais e eventos do IBGC;
þ Onboarding: conduzir de forma
sistemática e estruturada o processo de
indução para os novos conselheiros.
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Reuniões presenciais*
Reunião via teleconferência
Decisões remotas (via e-mail, doodle, surveymonkey)**
Planejamento estratégico
Total

Número de horas trabalhadas pelo Conselho,
distribuídas por atividades

Nº de encontros

Horas de reunião

13

91

1

2

Sessão exclusiva

16

-

Atividades IBGC (como eventos e cursos)

5,8

1

15

Pendências de reuniões anteriores

5,9

31

108

* Exceto reunião presencial durante o Planejamento Estratégico.

5,9

Tópicos de governança

18,8

Planejamento estratégico

15

17

Orçamento
Governança do IBGC

6,8

Gestão do IBGC

6,9

Discussão sobre estratégia

**Horas de reuniões remotas não contabilizadas.

Comitês do CA

8
5

CACs (GI e conduta)

Coaud

Reuniões presenciais*
Reunião via teleconferência

Nº de encontros

Horas de reunião

8

16

1

2

* Exceto reunião presencial durante o Planejamento Estratégico.

Comitê de Pessoas

Reuniões presenciais*
Reunião via teleconferência
* Exceto reunião presencial durante o Planejamento Estratégico.

Nº de encontros

Horas de reunião

10

20

0

0

Comitê de auditoria e riscos
O comitê de auditoria e riscos
(Coaud) atuou com uma
intensa agenda de atividades
durante o ano, reunindo-se
nove vezes e contando com
a presença dos auditores
independentes em duas
ocasiões.
Além do monitoramento do
desempenho econômicofinanceiro, foram analisadas e
aprovadas propostas de:
þ Revisão dos pareceres
técnicos que subsidiam as
práticas do instituto com foco
no controle e supervisão da
matriz de riscos tributários;
þ Reavaliação da matriz de
riscos, que contou com análise
técnica e parecer de associado
especialista no tema;
þ Atualização do regimento
interno do Comitê de Auditoria;
þ Autoavaliação dos membros
do Comitê de Auditoria;
þ Avaliação dos auditores
independentes;

þ Revisão da política de

provisionamento de PECLD
(Provisão Estimada com
Créditos de Liquidação
Duvidosa);
þ Desenvolvimento de
tratativas para escolha do
parceiro e processo de set-up
para a implantação do canal
de denúncias externo em 2018;
þ Acompanhamento dos
KPIs estratégicos do IBGC;
þ Revisão dos critérios para
novas fontes de receitas;
þ Acompanhamento do
processo orçamentário de 2018;
þ Supervisão do processo
de seleção do auditor para o
próximo exercício.
As ações estão em linha com
o Planejamento Estratégico
e crescimento do IBGC e
garantem segurança na
integridade dos relatórios
internos e demonstrações
financeiras, bem como maior

12,9

efetividade e acurácia de seus
controles internos.

Comitê de pessoas
No ano de 2017, o Comitê de
Pessoas realizou dez reuniões
plenárias. O ano foi dedicado
a revisitar o processo de
avaliação de desempenho
que será dividido em dois
processos: para níveis abaixo
de gerentes o processo será
conduzido pela estrutura de
liderança do IBGC; e o dos
níveis de liderança, conduzido
por uma consultoria externa.
Além disso, foi iniciada uma
discussão sobre a revisão
dos objetivos dos cargos de
superintendentes frente ao
planejamento estratégico
do IBGC, adequando as
exigências dos mesmos aos
objetivos estratégicos.
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Distribuição, por gênero, da alta gestão do IBGC

GESTÃO DE RISCOS
GRI 102-15, 102-11, 102-30, 102-31

100
100
100
44%

56%

100%

25%

75%

808080
606060
Conselho de administração

404040

Diretoria

Superintendência

■ Feminino   ■ Masculino

202020

0 00
Distribuição, por faixa etária, da alta gestão do IBGC
89%
67%
33%

75%

25%

11%

Conselho de administração

Diretoria

O IBGC possui uma matriz de riscos, 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.
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 relevantes a
fim de obter subsídios para identificar e gerir
impactos, riscos e oportunidades.

Superintendência

■ De 30 a 50 anos   ■ Acima de 50 anos

Plano de Gerenciamento de Crise
"O IBGC tem sido incansável em sua missão de trabalhar pela elevação dos
níveis de governança corporativa das empresas brasileiras. Em 2017, esse
papel foi ainda mais fundamental, com a inserção definitiva do tema nas
agendas econômica e política do país. Por consequência, o aprimoramento
de processos e controles internos ganhou ênfase tanto na administração
pública quanto nos grupos privados. É gratificante contar com a parceria
do IBGC para a disseminação de melhores práticas de governança que
resultem em mais transparência, gestão de risco e responsabilidade dos
agentes, condições que geram valor para as instituições, para o mercado e,
consequentemente, contribuem para o desenvolvimento do mercado”
Robert van Dijk
Presidente da Anbima
(Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais)

Monitora os fatores de risco
que possam afetar as operações
do instituto.
Comitê de auditoria e riscos monitora
a matriz de risco e se reporta
diretamente ao conselho
de administração.

A matriz de riscos do IBGC contempla
três categorias (estratégica, operacional e
financeira) de riscos, além de premissas,
plano de ação e responsáveis. Os principais
riscos ao instituto estão relacionados a:
crise macroeconômica; concentração e
dependência de receitas; perda de eficiência
operacional; perda de recursos humanos;
perda de relevância do tema governança
corporativa; e reputação e imagem.
Anualmente, o comitê de auditoria e riscos
acompanha esse assunto e reporta ao
conselho de administração.
De acordo com o Plano de Gerenciamento
de Crise do IBGC, cada risco possui seu
“risk owner” (responsável), 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.

Mapeia e identifica:
þ Impacto;
þ Probabilidade de ocorrência;
þ Ações;
þ Recomendações preventivas;
þ Recomendações corretivas;
þ Envolvidos;
þ Responsáveis.
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GESTÃO AMBIENTAL

RELACIONAMENTO

GRI Abordagem de gestão – emissões, 305-1

|GRI 102-13

Desde 2016, o IBGC realiza a aferição do nível de emissão de carbono
resultante das viagens aéreas realizadas pelos instrutores de cursos,
palestrantes convidados e 400
equipe IBGC. De acordo com cálculo da Flytour,
agência que emite todas as passagens do instituto, foram 398.791 milhas
350
aéreas voadas e 90,6 toneladas de CO2 foram emitidas em 2017.

300

250
O instituto estuda formas de
compensar de forma efetiva esse impacto
ambiental. O IBGC mantém200
práticas que buscam minimizar a emissão de gases
de efeito estufa, como teletrabalho
(home office) para os colaboradores (uma
150
vez por semana); transmissão
100on-line de eventos para diminuir a locomoção de
pessoas; publicações digitais; e reciclagem de papéis e materiais plásticos.
50
0

Milhas voadas
398.791

400
350

303.884

300
250
200
150
100

2016

50
0

2017

Emissão de CO2 (toneladas)

70,3

2016

---------------

90,6

2017

Observação: a elevação dos níveis de emissão de CO2 em 2017 está relacionada ao fato de o instituto ter realizado
mais viagens no ano, justificadas pela realização da Jornada Técnica em Singapura e Hong Kong e pelo aumento
de contratações de cursos in-company fora de São Paulo.

O IBGC está alinhado às práticas das demais
instituições do redor do mundo, tanto com
relação a temas quanto a atividades. Nesse
sentido, mantém contato constante com
instituições de diversos países que atuam
focadas na temática da governança, como
forma de realizar benchmark, conhecer
as melhores práticas implantadas pelos
demais institutos e avaliar a implementação
para a realidade brasileira, como no caso
de uma ação nacional de compliance, que
está sendo discutida pelo IBGC e inspirada
em um programa tailandês anticorrupção
(saiba mais na página 96).
Em 2017, a superintendente geral do IBGC,
Heloisa Bedicks, foi eleita vice-presidente
da Global Network of Director Institutes
(GNDI), grupo que congrega os maiores
institutos relacionados à governança
corporativa e conselho de administração
ao redor do mundo. A eleição se deu na
reunião anual da rede, em São Petersburgo,
na Rússia, e reforça o reconhecimento da
atuação do IBGC perante a comunidade de
governança mundial. Na ocasião, o IBGC
recomendou a entrada do Instituto de
Gobernanza Empresarial y Pública (IGEP),
da Argentina, para o GNDI. A indicação
foi aceita, contribuindo para aumentar a
participação de órgãos representantes da
América Latina no grupo.

No âmbito nacional, o instituto também
manteve uma relação próxima com a
prefeitura de São Paulo, oferecendo o curso
de conselheiros para agentes públicos.
O curso foi subsidiado pelo Center for
International Private Enterprise (Cipe),
instituto internacional que atua em prol da
democracia por meio da transformação dos
setores público e privado. Em 2018, o IBGC
fará uma avaliação com a prefeitura e os
participantes do curso para identificar
os processos de melhoria e de que forma
os temas abordados foram colocados
em prática.

Curso de conselheiros
para agentes públicos
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Apesar de não ter representação formal no Global Reporting Initiative, o instituto hospeda,
desde 2011, representante do organismo no Brasil. Além disso, é representado por
conselheiros, superintendentes e associados nas seguintes entidades:

Internacionais
þ CSIA - Corporate
Secretaries International
Association;
þ GNDI - Global Network of
Director Institutes;
þ Iesba - International
Ethics Standards Board for
Accountants;
þ Ifac - International
Federation of Accountants;
þ IGCLA - Instituto de
Gobierno Corporativo de
Latino América;
þ Igep – Instituto de
Gobernanza Empresarial y
Pública;
þ IIRC - International
Integrated Reporting Council.

Nacionais
þ Abrapp - Associação
Brasileira das Entidades de
Previdência Complementar;
þ Abrasca - Associação
Brasileira das Companhias
Abertas;
þ Acaf - Associação dos
Apoiadores do Comitê de
Aquisições e Fusões;
þ Anbima - Associação
Brasileira das Entidades dos
Mercados Financeiro e de
Capitais;
þ B3 - Câmara Consultiva de
Mercado de Governança de
Estatais; Câmara Consultiva
de Empresas e Estruturadores
de Ofertas; Conselho do
Índice de Sustentabilidade
Empresarial (Cise)
þ CCEC - Conselho Consultivo
das Entidades Certificadoras;
þ CODIM - Comitê de
Orientação para Divulgação
de Informações ao Mercado;
þ Comissão Brasileira de
Acompanhamento do Relato
Integrado;

þ Comitê de Educação da

CVM - Comissão de Valores
Mobiliários;
þ Conselho de Notáveis Época Negócios 360º;
þ CRC/SP - Conselho
Regional de Contabilidade do
Estado de São Paulo;
þ FACPC - Fundação
de Apoio ao Comitê de
Pronunciamentos Contábeis;
þ Firjan - Federação das
Indústrias do Estado do Rio
de Janeiro;
þ Grupo Técnico de Discussão
do Codec - Conselho de
Defesa dos Capitais do Estado
de São Paulo;
þ Guia Exame de
Sustentabilidade Empresarial;
þ ICSS - Instituto de
Certificação dos Profissionais
de Seguridade Social;
þ IMMC - Instituto Mineiro de
Mercado de Capitais;
þ Instituto Ethos;
þ Sindapp - Sindicato
Nacional das Entidades
Fechadas de Previdência
Complementar.

Quadro de associados
Desde 1999, o IBGC foca não somente em conselheiros, mas em diversas partes interessadas
relevantes. Apesar de sua abrangência, o instituto sempre se preocupou em realizar uma
entrega de alto nível aos seus públicos, por meio de cursos, eventos, publicações, parcerias e
outras atividades. O número de pessoas físicas associadas em 2017 encolheu 0,8% com relação
a 2016, em razão do cenário econômico desfavorável. A base de pessoas jurídicas manteve
estabilidade
no crescimento registrado desde 2015, avançando 3,6% nos últimos três anos.
1500 1500
1500
A retenção de pessoas físicas foi de 80% e pessoa jurídica 81%.
1200 1200
1200

900 900900

Associados

600 600600
300 300300
0

0 0

1487

1484

1472

163

166

169

10

Pessoa física

Pessoa jurídica

11

Empresa mantenedora

■ 2015   ■ 2016  ■ 2017

---------------

Nota: em 2017, o IBGC adotou conceito indicado pelo comitê de auditoria e riscos, que
acompanha separadamente a performance da base de associados pessoas físicas, jurídicas
e de mantenedores. Dessa forma, o instituto deixa mais clara a quantidade de associados
ativos. Até 2016, era relatado o número de membros ativos, que considerava associados
pessoas físicas e representantes de associados pessoas jurídicas.

10
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Em junho, o IBGC criou
o Grupo de Estudos (GE)
Second Chance, com o
objetivo de avaliar de que
forma os associados excluídos
podem ser reincorporados ao
instituto. O GE está atuando
para rever os processos de
advertência, suspensão e
expulsão.
O IBGC também atuou para
reestabelecer o contato
com associados inativos, por
meio da intensificação de
uma ação de follow-up, que
contou com uma funcionária
exclusivamente dedicada
a essa função. Além disso,
foi realizada uma ação de
e-mail marketing para
atrair associados pessoa
jurídica e, como resultado, foi
registrada uma alta de 5,4%
de associação desse público
frente ao ano anterior.

A despeito do contexto econômico nacional, houve uma
participação ativa nos 112 eventos realizados no ano, que
contaram, ao todo, com um público presente de 6.277
pessoas. Com relação às capacitações, foram 2.994 inscritos
em 112 cursos abertos e in-company que ocorreram ao
longo do ano.

1. Projeto Régua de Relacionamento
Ferramenta de gestão que será formulada com o objetivo de
melhorar os pontos de contato com os associados do IBGC,
por meio de um conjunto estruturado de ações. O projeto
foi apresentado aos gestores do instituto em 2017 e deve ser
implementado em 2018
2. Projeto CRM (Customer Relationship Management)
Plataforma que será usada na gestão das informações dos
associados do IBGC, a fim de melhorar a comunicação e
interação com esse público. Em 2017, o instituto pesquisou
fornecedores e, no próximo ano, deverá selecionar a
ferramenta mais adequada para a realidade da organização.
Além das formas de relacionamento atuais, o IBGC lançará
um novo site institucional em que disponibilizará conteúdos
exclusivos para os associados por meio de uma área de
acesso restrito.

Perfil dos associados do IBGC em 2017

11%
12%

NOVA SEDE
GRI 102-3

þ Economia de 32% nos

custos operacionais de
cursos e eventos frente ao
ano anterior

þ Criação de novas

fontes de receitas, como
naming rights (direito de
nome) para as salas da
nova sede

þ Bem-estar para

associados, usuários e
colaboradores do IBGC

O IBGC mudou para um
espaço mais amplo e
moderno, em maio de 2017,
no mesmo edifício de sua
antiga sede. A mudança
corrobora o crescimento no
seu escopo de atividades e
no número de colaboradores,
em função do crescimento
apresentado pelo instituto e
demandado pelo aumento
de interesse e procura do
mercado pela temática
da governança.

50%

27%

■ Executivos   ■ Especialistas  ■ Conselheiros   ■ Sócios e herdeiros

Um plano de
viabilidade econômica e
financeira evidenciou a
sustentabilidade do projeto.
A mudança foi feita em
um momento favorável,
considerando o contexto
do mercado imobiliário
e, consequentemente, a
possibilidade de uma
boa negociação.

A nova infraestrutura permitiu
que o IBGC internalizasse
treinamentos e eventos de
médio porte, deixando de
alugar salas e estruturas
externas e ficando menos
dependente de aluguéis
de espaços de terceiros,
suscetíveis a variações de
mercado e à disponibilidade
de agendas. Também será
possível deixar de realizar
gravações em estúdio e optar
por promover webinars
no novo espaço. Com a
mudança, o IBGC alcançou
uma economia de 32% na
comparação com o ano
anterior, considerando as
seguintes variáveis: custos
logísticos, como locação
de espaços e estruturas,
despesas administrativas e
de ocupação, bem como o
acréscimo de novas fontes
de receitas.
Com relação a esse último
item, foram feitas parcerias
denominadas naming
rights com organizações
que estejam alinhadas ao
propósito do instituto, para
que as salas do instituto sejam
batizadas com seus nomes,
criando uma nova fonte de
geração de receita. Seis salas
do IBGC, cujas capacidades
variam de seis a cem lugares,
estão disponíveis para

locação ao mercado, sendo
que o associado do instituto
possui o benefício de preços
especiais em relação àqueles
que não fazem parte do
quadro associativo.
A nova sede possibilita uma
maior integração com os
capítulos regionais, que
podem ser facilmente
conectados e, assim,
participar mais ativamente
das atividades do instituto.
O espaço também permitiu
a realização de eventos
concomitantemente,
aumentando o fluxo de
atividades. Com isso, os
associados e usuários do
instituto passaram a ter
uma melhor experiência,
dispondo de um lounge,
salas e hubs para reuniões e
acesso à rede wi-fi.
Da mesma forma, o ambiente
contribuiu para elevar o
engajamento e a percepção
de bem-estar dos funcionários
do instituto, aspecto que se
refletiu na Pesquisa de Clima
(saiba mais na página 52).
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Divisão dos colaboradores
terceiros por gênero

GESTÃO DE PESSOAS

Colaboradores do IBGC divididos
por categoria funcional

GRI 102-7, 102-8, 102-41, 102-36, 102-37, 102-38, 102-39, Abordagem de gestão – presença
no mercado, 202-1, Abordagem de gestão – emprego, 401-1, 401-2, Abordagem de

4

gestão – treinamento e educação, 404-1, 404-2, Abordagem de gestão – diversidade e
igualdade de oportunidade, 405-1, Abordagem de gestão – igualdade de remuneração
para mulheres e homens, 405-2

O êxito das atividades
50
desenvolvidas pelo IBGC
ao longo de seus 22 anos
40
se deve, especialmente, ao
trabalho realizado por seus
30
colaboradores, que simbolizam
capital humano e intelectual
20
ao instituto, somados à
atuação dos associados,
10
instrutores e voluntários.

0

100

Ao final de 2017, o IBGC mantinha em seu quadro 50
funcionários em regime CLT (Consolidação das Leis do
Trabalho), com jornada de 40 horas semanais. Além deles,
o instituto mantém cinco estagiários (três do gênero
feminino e dois do masculino), com jornada de 20 horas
semanais. Todos os colaboradores atuam em São Paulo, na
matriz do instituto.
Além dos funcionários próprios, a organização possui cinco
terceirizados que prestam serviços de copa, TI e limpeza.

1

80

12

2017

24%

■ Assistentes    ■ Coordenadores   ■ Analistas   
■ Gerentes    ■ Estagiários    ■ Superintendentes   

■ Feminino  ■ Masculino

40

---------------

---------------

serviços de TI. As colaboradoras do gênero feminino atuam

de capítulos, analista de comissões e analista de conteúdo.

em serviços de copa e faxina.

Devido à reestruturação da logística nos capítulos, com

Nota: o colaborador do gênero masculino é responsável por

Nota: em 2017, foram criadas as funções de coordenador

centralização das atividades na sede, duas assistentes que
compunham as estruturas regionais no Rio Grande do Sul
e no Paraná foram desligadas. A assistente que atuava em

0

35

14

31%

16%

1

2016
60

44
32

1

50

49

7%

13%

20

Divisão dos colaboradores próprios por gênero

35

9%

Minas Gerais foi realocada para a sede do IBGC para nova
função (analista de cursos).

Perfil dos colaboradores próprios, por categoria funcional

15

100%

94%
86%
75% 75%

75%
68%

2015

2016

2017

53%

■ Feminino  ■ Masculino   ■ Total
25%

35%

32%

25% 25%

14%
0% 0% 0%

Nota: em 2017, o IBGC manteve 48 colaboradores em regime CLT com prazo de contrato indeterminado
e 2 colaboradores em regime CLT em contrato de trabalho determinado.

12%

6%

---------------

Feminino

Masculino
Gênero

Abaixo de 30 anos

0%

De 30 a 50 anos
Faixa etária

■ Superintendente   ■ Gerente  ■ Coordenador e analista   ■ Assistente

Acima de 50 anos
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Em 2017, a taxa de rotatividade aumentou
com relação ao ano anterior (13%) e fechou
em 20%. O índice subiu em decorrência de
quatro demissões cíclicas feitas pelo IBGC
e por seis pedidos de desligamento. Além
de oferecer benefícios e oportunidades
de capacitação, o instituto tem atuado
para melhorar o clima organizacional e,
consequentemente, diminuir o turn-over
a médio prazo.

Admissões de colaboradores próprios
Mulheres

Homens

Total

25 a 30 anos

3

0

3

31 a 49 anos

7

4

50 a 55 anos

-

Total de
admissões

10

No ano de 2017, o instituto lamentou
a perda de um de seus colaboradores.
Mônica Olerino, assistente de operações
que trabalhou no IBGC por 11 anos. Depois
de seu falecimento, o instituto manteve o
direito ao convênio saúde aos seus filhos
menores (pelo período de 2 anos), além do
benefício do vale-alimentação à sua família
pelo período de 6 meses.

Demissões de colaboradores próprios
Mulheres

Homens

Total

25 a 30 anos

3

1

4

11

31 a 49 anos

4

0

4

-

-

50 a 55 anos

1

1

2

4

14

Total de
demissões

8

2

10

Além de oferecer benefícios e oportunidades de
capacitação, o instituto tem atuado para melhorar
o clima organizacional e, consequentemente,
diminuir o turn-over a médio prazo
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Benefícios
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 e revistos
anualmente. 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 2017
está 102% acima do piso
estabelecido pela categoria
aplicável ao instituto, de
R$ 1.215 mensais. O IBGC é
filiado e segue a convenção
estabelecida pelo 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.

A proporção da remuneração anual total do profissional mais
bem pago da organização e a média de salários anuais totais
150
de todos os empregados, excluindo o mais bem pago, foi de
174% (considerando salário e remuneração variável). Em 2017,
conforme convenção coletiva de trabalho, o reajuste para
as funções remuneradas foi de 3,08%. O IBGC concedeu o
reajuste a todos os colaboradores remunerados, inclusive para
aqueles com menos de 12 meses de admissão.

Proporção salarial
189%

187%

174%

2015        2016       2017

---------------

Nota: proporção entre a remuneração anual total do indivíduo mais
bem pago e a remuneração média anual total de todos os empregados
(excluindo o mais bem pago).

Razão entre a remuneração de mulheres e homens,
por categoria funcional

Superintendência

106%

Gerência

116%

Coordenador e Analista

106%

Assistente

122%

---------------

Nota: cálculo feito dividindo a média dos salários
das mulheres pela média dos salários dos homens.
* Excluindo o salário do profissional mais bem pago.
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Anualmente, durante assembleia, o IBGC apresenta aos associados seu
orçamento, que contempla gastos com quadro funcional, previamente
aprovado em reunião do Conselho de Administração.

Os colaboradores próprios em regime de trabalho integral
recebem os seguintes benefícios:

þ Auxílio deficiência e invalidez;
þ Capacitação profissional;
þ Plano de saúde;
þ Plano odontológico;
þ Seguro de vida;

þ Vale-alimentação;
þ Vale-refeição;
þ Vale-transporte;
þ Licença-maternidade/paternidade.

Capacitação
O IBGC elabora, anualmente, um programa
de capacitação alinhado à função de
cada colaborador, a fim de promover o
desenvolvimento profissional de seus
funcionários. Os colaboradores próprios do
instituto puderam realizar treinamentos
por meio de cursos oferecidos pelo IBGC,
palestras nacionais ou internacionais, bem
como graduação e pós-graduação, ambos
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 horária de 16 horas e participação
gratuita no Congresso Anual (saiba mais na
página 75) e em eventos mensais.
Comparativamente a 2016, houve uma
redução nas horas de treinamento. O resultado
é reflexo da atuação da gestão, que passou
a fazer uma análise mais criteriosa com
relação às necessidades de treinamentos dos
colaboradores do instituto. Assim, foi estruturada
uma grade de treinamentos mais alinhada às
funções exercidas por cada um dos profissionais.

---------------

Nota: aos estagiários do IBGC são garantidos os seguintes benefícios: plano odontológico, seguro de vida,
seguro-saúde, vale-refeição ou alimentação e vale-transporte (sem desconto em folha).

Conforme previsto na CLT (artigo 392), o IBGC concede à profissional
gestante uma licença-maternidade de 120 dias, sem prejuízo do emprego
e do salário. Após o término desse período, o instituto adota como prática
que a colaboradora poderá usufruir de 30 dias de férias. Posteriormente, a
colaboradora terá, por opção, o direito de exercer suas funções na categoria
de teletrabalho (home office) por 30 dias, ficando à disposição do instituto
para participar de eventos externos ou reuniões presenciais.
A licença-paternidade é concedida por cinco dias corridos, sem prejuízo do
emprego e do salário, conforme a CLT (artigo 473). 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 de teletrabalho (home office) por
mais cinco dias, ficando à disposição do instituto caso precise participar de
eventos externos ou reuniões.
Os colaboradores próprios do instituto puderam realizar
treinamentos por meio de cursos oferecidos pelo IBGC,
palestras nacionais ou internacionais,
bem como graduação e pós-graduação
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0
Horas de treinamento dos colaboradores próprios,
por categoria funcional
2.960
2.318

2.068
1.546

1.840 1.872

1.876

1.804
1.229
797

333 302

2013

702

835
461

312

2014

2015

730

2016

880
482

Com base no resultado da pesquisa, um Plano de Ação está sendo estruturado para
melhorar aspectos relacionados ao clima organizacional. O resultado foi estudado
pela superintendência de operações e relacionamento e compartilhado com demais
superintendências, gerências, colaboradores, diretoria e conselho de administração.
Posteriormente, foi formada, com representantes de todas as áreas, uma Comissão do Plano
de Ação, responsável por discutir as causas dos pontos de melhorias e propor ações para
mitigá-las. Mensalmente, são realizadas reuniões entre a comissão, demais colaboradores
e a alta gestão para verificar a evolução do plano de ação.

634

2017

Plano de Ação

■ Superintendência   ■ Gerência  ■ Administrativo  ■ Centro de Conhecimento e Comunicação

þ Desenvolvimento do Plano de Ação a ser submetido para
Pesquisa de clima
A cada dois anos, o IBGC realiza uma
pesquisa de clima organizacional, baseada
na metodologia da GPTW (Great Place
to Work). Em agosto de 2017, o instituto
conduziu uma nova pesquisa, cujo resultado
foi superior em cinco pontos ao apurado
anteriormente, atingindo 68 pontos. Entre
os pontos positivos, os colaboradores estão
bastante satisfeitos com as instalações

do IBGC, após a mudança de sede (saiba
mais na página 45), com os benefícios
e treinamentos, bem como apontaram
em pesquisa que têm orgulho do
trabalho desenvolvido pelo instituto. Já a
comunicação entre os colaboradores e a
liderança é uma questão a ser aprimorada.
Para melhorar esse ponto, o IBGC passou
a realizar reuniões mensais com toda a
equipe, nas quais são apresentados tanto
temas cotidianos das áreas quanto aspectos
estratégicos, de modo que todos estejam
alinhados e conheçam as atividades
e ações do instituto.

aprovação da alta gestão do instituto. As medidas serão
implantadas e acompanhadas por toda a equipe.

þ Criação da Comissão do Plano de Ação da Pesquisa de Clima,
com os colaboradores de áreas distintas, para discutir e propor
ações para a melhoria do clima organizacional.

þ Reuniões mensais com toda a equipe para discutir temas

propostos pela Comissão do Plano de Ação da Pesquisa de Clima.

Com base no resultado da pesquisa de clima, um
Plano de Ação está sendo estruturado para melhorar
aspectos relacionados ao clima organizacional
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2

Desempenho
de 2017

COMO O IBGC GERE E GERA CONHECIMENTO
GRI 102-2, Abordagem de gestão – conscientização do público e advocacy, NGO5

A geração de conhecimento é primordial no modelo de atuação do IBGC, em seu processo
de disseminação das melhores práticas de governança corporativa. Em 2017, o instituto lançou
sete publicações e uma pesquisa, abordando questões relacionadas, por exemplo, a empresas
estatais, em linha com seu Planejamento Estratégico..

Gerenciamento e geração de conhecimento, por meio de:

Coordenação
de pesquisas

Desenvolvimento
de publicações

Jornada Técnica
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Publicações lançadas em 2017

Caderno Monitoramento de
Desempenho Empresarial
Temática: apresenta
indicadores e ferramentas de
desempenho que auxiliam
o monitoramento de
qualquer tipo de organização
em benefício da geração
de valor, da busca pela
multiplicação e preservação
de seu patrimônio e de sua
longevidade. Tendo em
vista a boa receptividade
dos públicos interessados,
a comissão que liderou o
trabalho propôs a realização
de um curso baseado nesse
caderno e que deve ser
lançado em 2018.
Coordenação: Comissão de
Finanças e Contabilidade

Caderno Governança
Corporativa e Boas Práticas
de Comunicação
Temática: reflete sobre
a importância de as
organizações manterem
práticas de comunicação
transparentes entre seus
agentes de governança,
e entre eles e as demais
partes interessadas. Oferece
recomendações objetivas
e sugere caminhos para
que as organizações usem
a comunicação como um
elemento de boa prática de
governança.
Coordenação: Comissão de
Comunicação e de Mercados
de Capitais

Caderno Gerenciamento
de Riscos Corporativos:
Evolução em Governança e
Estratégia
Temática: orienta executivos
e, sobretudo, conselheiros de
administração interessados
em implantar ou aprimorar o
modelo de gerenciamento
de riscos corporativos das
organizações em
que atuam.
Coordenação: Comissão de
Gerenciamento de Riscos
Corporativos

IBGC Orienta: Orientações
sobre Comitês de Auditoria:
Melhores Práticas no
Assessoramento ao
Conselho de Administração
Temática: a obra traz
orientações sobre como
criar um comitê de
auditoria ou de que forma
conferir eficácia ao órgão
já existente. O comitê
assessora o conselho de
administração, auxiliando-o
no monitoramento das
demonstrações financeiras,
dos controles internos,
do compliance e do
gerenciamento de riscos.
Coordenação: IBGC
(representado por membros
da Comissão de Finanças e
Contabilidade, convidados
e equipe de Pesquisa e
Conteúdo) e o Instituto dos
Auditores Independentes do
Brasil (Ibracon).

Livro Governança
Corporativa e Integridade
Empresarial – Dilemas
e Desafios
Temática: trata da observação
de princípios éticos para a
efetividade do sistema de
governança corporativa
e da longevidade das
organizações. Em 27 artigos
de especialistas e profissionais
com experiência em
governança, a obra aborda
os desafios das empresas sob
quatro vertentes: conceito
de integridade empresarial;
contexto de governança
corporativa; aspectos a serem
melhorados nos ambientes
institucional e corporativo; e
a visão de administradores,
especialistas e investidores. A
próxima edição do livro, que
será lançada em 2018, trará a
temática da inovação.
Coordenação: Carlos Eduardo
Lessa Brandão, Joaquim
Rubens Fontes Filho e Sérgio
Muritiba, sob comando
editorial da Gerência de
Pesquisa e Conteúdo.

IBGC Orienta: O Papel do
Conselho de Administração
na Estratégia das
Organizações
Temática: orienta o conselho
de administração a atuar
diligentemente, antecipando
riscos e identificando
oportunidades, levando
em conta a estratégia da
organização. Esta obra
orienta o conselho em
como atuar diligentemente
na promoção do pensar
estratégico.
Coordenação: Comissão de
Estratégia
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Além das pesquisas e publicações lançadas em 2017, duas pesquisas
e uma publicação foram desenvolvidas e finalizadas, todas com o
lançamento previsto para 2018.

Pesquisa Governança
Corporativa em Empresas
Estatais Listadas no Brasil
Temática: o estudo oferece
uma perspectiva atualizada
das empresas estatais
brasileiras listadas em bolsa,
reunindo dados sobre seus
padrões de governança
corporativa. Apresenta uma
breve contextualização
do ambiente regulatório
e do regime jurídico
aplicado às sociedades de
economia mista no Brasil,
analisando a estrutura e as
características dos conselhos
de administração das
sociedades de
economia mista.
Coordenação: Gerência de
Pesquisa e Conteúdo.

IBGC Orienta: Compliance
à Luz da Governança
Corporativa
Temática: busca esclarecer
os aspectos mais relevantes
para a existência e
manutenção de um sistema
de compliance eficaz, que
ajude a preservar e gerar
valor a longo prazo. Um
grupo de trabalho, composto
por associados, convidados
e gestores do IBGC, foi
constituído especialmente
para desenvolver
esse conteúdo.
Coordenação: Mercedes
Stinco e Gerência de
Vocalização e Influência.

Publicação sobre Protocolo Familiar
Desenvolvida pela Comissão de Empresas Familiares em parceria com a
equipe de Pesquisa e Conteúdo do IBGC, a publicação tem como objetivo
ressaltar a importância do protocolo familiar como instrumento que auxilia
os membros das famílias empresárias a melhor compreenderem seus
direitos, deveres e responsabilidades na busca pela harmonia familiar
e pela sustentabilidade dos negócios.

Pesquisa sobre Protocolo Familiar
Estudo que registra a experiência de famílias empresárias ao lidar com
aspectos relevantes da organização familiar e de sua relação com o
negócio. Foi concebido com o intuito de complementar a publicação
sobre o mesmo tema, conduzida pela gerência de Pesquisa e Conteúdo
do IBGC.

Remuneração dos Administradores
Realizada em parceria entre IBGC, Spencer Stuart e B3, tem como objetivo
apresentar dados sobre a remuneração dos administradores das empresas
listadas no Brasil.
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Projeto de gestão do conhecimento
Como think tank referência em difusão de
conhecimento sobre governança corporativa,
o IBGC iniciou o desenvolvimento do
programa de gestão do conhecimento,
uma das prioridades definidas pelo
Planejamento Estratégico. O projeto de
gestão do conhecimento prevê a criação
de um portal com vasto acervo referente à
temática da governança corporativa. O portal
será alimentado tanto com publicações do
instituto quanto com conteúdos produzidos
por entidades parceiras e relevantes do
mercado, sob a curadoria do próprio IBGC.
O portal do conhecimento foi constituído a
partir de uma plataforma de tecnologia líder
no mercado e com um desenvolvimento
personalizado. O repositório virtual será
lançado no primeiro trimestre de 201
Nesse sentido, o instituto atuou em
duas frentes em 2017: para aprimorar os
processos de geração de conteúdo e para
selecionar parceiros para produzir e divulgar
conteúdo. Com o apoio de uma consultoria
especializada em mapeamento de processos,
a Superintendência de Vocalização e

Influência, por meio da Gerência de Pesquisa
e Conteúdo, identificou os principais
processos de geração de conteúdo do IBGC,
definiu quais deveriam ser redesenhados
e desenvolveu novos. Além disso, foram
mapeadas organizações nacionais e
internacionais públicas, privadas e do terceiro
setor, como potenciais parceiras.
Em 2018, o IBGC manterá o diálogo e a
aproximação com mais organizações e com
entidades de ensino nacionais e internacionais
para firmar parcerias e impulsionar o portal do
conhecimento. A previsão é de que a etapa
inicial da funcionalidade esteja disponível
para os associados e o público de interesse no
começo de 2018. Ao longo do ano, o projeto
incorporará novas funcionalidades
e conteúdos.

Produção de
conteúdo

Pesquisadores do IBGC
e de órgãos parceiros

“A qualidade das práticas de governança e transparência nas
companhias emissoras de valores mobiliários é um importante
indicador da qualidade do mercado. O IBGC vem, desde o início de
suas atividades, trabalhando para o constante aperfeiçoamento dessas
práticas, e a CVM enxerga no instituto um importante promotor de
estudos e debates, entre diversas outras atividades. Esperamos poder
contar com a contínua colaboração do IBGC a longo prazo, com
benefícios para o fortalecimento do mercado de capitais brasileiro.”
Marcelo Barbosa,
Presidente da CVM

(Comissão de Valores Mobiliários)

Novo modelo de gestão das comissões
As comissões passaram por um processo
de reestruturação ao longo do ano, visando
ao alinhamento de seus trabalhos e à maior
integração com a gestão do IBGC. Além disso,
foram estruturados novos processos para a
criação de publicações e foi desenhado o
planejamento das atividades e de possíveis
publicações para 2018. Dessa forma, todo o
IBGC poderá acompanhar, de forma mais
eficiente, os projetos em andamento de
cada comissão. As mudanças evidenciam a
importância do papel das comissões em criar
conteúdos relativos à governança.

elaboram estudos sobre
governança corporativa.

Disseminação de
conhecimento
Associados e públicos

de interesse têm acesso
a diversas publicações
relacionadas à governança
corporativa.

Curadoria

IBGC avalia conteúdos
para publicação no portal
do conhecimento.

A área de Pesquisa e Conteúdo do IBGC, com
apoio de uma consultoria externa, analisou
os processos e as publicações anteriores e,
com base nisso, foram definidas melhorias.
Os métodos ficaram melhor definidos, uma
vez que passaram a ser apresentados préprojetos das iniciativas das comissões para
o ano seguinte. Com isso, o planejamento
das comissões passou a ser desenvolvido
antecipadamente, possibilitando que o IBGC
dê mais suporte às comissões e favorecendo
a aproximação e o alinhamento com as

demais ações do instituto e com o seu
planejamento estratégico para o ano seguinte.
O cronograma e o planejamento mais precisos
ajudam a fortalecer a causa institucional de
produzir e disseminar conhecimento sobre
governança. Em 2017, foram recebidos
35 projetos propostos pelas comissões,
os quais serão desenvolvidos ao longo de
2018 e 2019.
Após debates com as comissões, equipe e
gestão do IBGC, foi elaborada uma minuta
do novo regimento interno das comissões.
A implementação está prevista para ocorrer
no primeiro trimestre de 2018, após a
aprovação do documento pela diretoria
e pelo conselho de administração do instituto.

Atuação das Comissões em 2017
Ao longo do ano, foram trabalhadas
14 comissões temáticas, das quais
participaram 380 pessoas em cerca
de cem reuniões. Conheça a seguir
o trabalho dessas comissões:
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Comissão de Estratégia

Comissão de Empresas de Controle Familiar

Membros

15

Membros

21

Reuniões em 2017

9

Reuniões em 2017

8

Atuação em 2017

Com o objetivo de discutir, gerar e disseminar conhecimento sobre
o papel do conselho de administração em relação à definição
e monitoramento da estratégia das organizações, a comissão
trabalhou no lançamento do caderno O papel do conselho de
administração na estratégia das organizações, em São Paulo.
Além disso, discutiu temas como comitê de estratégia, papel do
conselho na inovação e fatores invisíveis nas decisões estratégias dos
conselhos. Dando continuidade à agenda de inovação, os membros
da comissão visitaram o Cubo.

Atuação em 2017

Publicado e lançado durante o Congresso Anual de 2016, o caderno
Governança da Família Empresária – Conceitos básicos, Desafios e
Recomendações foi lançado em 2017 nos capítulos de Ceará, Minas
Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa
Catarina, além do núcleo de Campinas, no interior de São Paulo.
Elaborou três fóruns exclusivos para empresas familiares e que, ao
todo, tiveram a presença de aproximadamente 40 profissionais
por edição. Os temas tratados foram capacitação de herdeiros e
acionistas, sucessão, inovação e empreendedorismo.

Comissão de Conselho de Administração

Comissão de Comunicação e de Mercado de Capitais

Membros

24

Membros

23

Reuniões em 2017

6

Reuniões em 2017

8

Atuação em 2017

A Comissão debateu questões como a profissão de conselheiro de
administração e seus desafios, técnicas de mediação e coaching
para melhorar a comunicação e a influência do conselheiro no
processo decisório; aspectos comportamentais do CA; liderança e
dinâmicas de grupo; avaliação de conselhos; e inovação. Além disso
a comissão visitou o THINKLab, da IBM, e o Cubo.

Atuação em 2017

Desde 2016, ano da fusão entre as comissões de Comunicação e de
Mercado de Capitais, a comissão teve uma expansão em seu escopo
de atuação. Como resultado disso, seus membros passaram a discutir
sobre as melhores práticas de governança, visando à comunicação
efetiva com o mercado, além de debater sobre questões relacionadas
aos responsáveis por departamentos de relações com investidores.
Em 2017, a Comissão lançou os papers “Comunicação em
Assembleias” (São Paulo) e “Relatório do Auditor: Os Impactos no
Conselho de Administração das Mudanças Ocorridas” (portal do
IBGC), e o caderno “Governança Corporativa e Boas Práticas de
Comunicação (Rio de Janeiro e São Paulo).
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Comissão de Finanças e Contabilidade

Comissão de Governança em Cooperativas

Membros

37

Membros

16

Reuniões em 2017

7

Reuniões em 2017

4

Atuação em 2017

Concluído pelos membros da Comissão em 2016, o caderno
Monitoramento de Desempenho Empresarial foi lançado em São
Paulo, Paraná e Minas Gerais em 2017. Com base na receptividade
dos públicos interessados por esse caderno, foi proposta a realização
de um workshop, que deve ser lançado em 2018.
A Comissão também finalizou a revisão do guia Orientação para
o Conselho Fiscal, que deve ser publicado no primeiro trimestre
de 2018. Ao longo do ano, a comissão tratou de temas como ética
aplicada aos negócios, hedge accounting, gestão tributário
e as normas internacionais de contabilidade IFRS (International
Financial Reporting Standards).

Atuação em 2017

A Comissão teve atuação até outubro de 2017, quando o Conselho
de Administração do IBGC optou por descontinuá-la e direcionar os
trabalhos em andamento para a realização de um Fórum Exclusivo
em 2018. Ao longo do ano, os 16 membros da Comissão atuaram
direcionando os debates para assuntos que desafiam a evolução
do processo de governança nas cooperativas, abordando questões
como voto delegado, sucessão e conselho fiscal.

Comissão de Gerenciamento de Riscos Corporativos

Membros

43

Reuniões em 2017

7

Atuação em 2017

Como parte da atuação da Comissão, foi lançado, em 2017, o
caderno “Gerenciamento de Riscos Corporativos: Evolução em
Governança e Estratégia”, cuja versão eletrônica está disponível
para download gratuito no site do IBGC. Houve eventos de
lançamento do caderno em Minas Gerais, Paraná, São Paulo
e Rio de Janeiro. Além disso, foram discutidos temas como
programas de continuidade e gestão de crise, riscos cibernéticos,
riscos de armazenamento de dados em nuvem e planejamento
estratégico. Houve também debates e palestras sobre temas como
transformação digital e riscos corporativos.

Comissão de Governança em Instituições Financeiras

Membros

26

Reuniões em 2017

8

Atuação em 2017

Debateu sobre o papel das estruturas de controle interno e
compliance das instituições financeiras, dos administradores e
do ambiente regulatório do setor. A Comissão abordou questões
como planos de recuperação de instituições financeiras. Recebeu
convidados do Ecossistema de inovação colaborativa do Bradesco
(InovaBra), do Cubo e a sócia do Blockchain Academy para falar
sobre inovação no setor financeiro.
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Comissão de Governança em Saúde

Comissão Jurídica

Membros

13

Membros

19

Reuniões em 2017

6

Reuniões em 2017

6

Atuação em 2017

Entre as atribuições da Comissão está o suporte no desenvolvimento
do curso “Governança Corporativa em Saúde”, que visa discutir de que
forma as melhores práticas de governança corporativa podem auxiliar
as organizações da área de saúde. A sétima edição do curso aconteceu
em agosto de 2017, em São Paulo, reunindo acionistas, conselheiros,
executivos, médicos e outros profissionais da área de saúde.

Atuação em 2017

A Comissão aborda diversos temas da governança, sob a ótica
jurídica. Apoia o Conselho de Administração e a Superintendência
de Vocalização e Influência em análises de projetos de leis e
audiências públicas. Em 2017, foram debatidos estudos de caso com
interpretações da lei baseadas em jurisprudências (julgamentos)
da CVM, visando entender como a responsabilidade recai sobre os
administradores. Os temas abordados foram, entre outros, direito
societário, mecanismos de regulação, conflito de interesses em
transações envolvendo uma sociedade e seus próprios acionistas
e administradores, diligência e compliance. A Comissão também
apoiou o IBGC em sua manifestação sobre Medida Provisória nº
784/2017, que altera os processos administrativos sancionadores do
Banco Central e da CVM, e sobre a Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais),
sendo essencial para a contribuição feita pelo instituto em audiências
públicas acerca do Programa Destaque em Governança das Estatais.

Os membros da Comissão participam ativamente de eventos
ligados à governança corporativa no segmento da saúde para
se atualizarem sobre temas prioritários assuntos relacionados a
compliance e ética. Convidados externos ministraram palestras
durante os encontros dessa Comissão, visando fortalecer as
discussões do grupo e trazer situações atuais de governança
corporativa no mercado de saúde.

Comissão de Governança no Terceiro Setor

Membros

8

Reuniões em 2017

4

Atuação em 2017

Em outubro de 2017, o Conselho de Administração do IBGC optou
por encerrar o trabalho da Comissão. Ao longo do ano, a comissão
discutiu ampliar a divulgação do Guia das Melhores Práticas para
Organizações do Terceiro Setor: Associações e fundações, lançado
em 2016.

Comissão de Pessoas

Membros

34

Reuniões em 2017

8

Atuação em 2017

A Comissão aborda o papel do conselho de administração das
organizações com relação à gestão de pessoas do próprio conselho
e dos demais órgãos de governança corporativa. Em 2017, abordou
questões como ética, compliance, liderança, perfil dos conselheiros e
papel do CA na cultura organizacional.
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Comissão de Secretaria de Governança Corporativa

Membros

28

Reuniões em 2017

6

Atuação em 2017

Os membros da Comissão avançaram nas discussões acerca do papel
do secretário de governança e de mecanismos anticorrupção nos
órgãos de governança empresariais, enriquecendo os debates e o
desenvolvimento do conteúdo de quatro papers que serão lançados
em 2018.

Comissão de Sustentabilidade

Membros

31

Reuniões em 2017

9

Atuação em 2017

Parte das reuniões foi dedicada à finalização do planejamento
estratégico da Comissão (revisitando a missão, premissas de atuação,
estratégias, públicos-alvo). O Comitê também debateu questões
como riscos ambientais e se dedicou ao desenvolvimento de papers,
que serão lançados em 2018, sobre os seguintes temas: como inserir
a integração ASG (aspectos ambientais, sociais e de governança)
nos Conselhos de Administração; estudos de caso sobre fracassos
em gestão de riscos; e papel, atributos e valores dos agentes de
governança na cultura organizacional.

Comissões de apoio à gestão
Além das 14 comissões temáticas, o IBGC conta com cinco comissões
de apoio à gestão, que exercem funções consultivas e técnicas,
com o objetivo de auxiliar a gestão do IBGC, oferecendo apoio à
superintendência geral em determinadas ações e eventos (internos
ou externos) relacionados a seu escopo. São compostas por associados
e colaboradores do instituto.

Comissão de Conselheiros
Certificados IBGC (CCI)
Tem como objetivo discutir,
avaliar e propor atividades
relativas aos programas de
certificação do IBGC, bem
como contribuir com o
desenvolvimento e melhorias
do processo de certificação.
Composta por 11 membros,
a comissão se reuniu 4 vezes
no ano e trabalhou orientada
por cinco pilares:

þ Revisão do estatuto

do CCI;
þ Revisão do conteúdo
dos currículos no Banco de
Conselheiros;
þ Dinâmica das entrevistas
dos candidatos à Certificação;
þ Programas de educação
continuada;
þ Plano de divulgação do
banco de conselheiros.

Comissão do Congresso
Responsável pelas discussões
e encaminhamentos relativos
à definição da agenda do
Congresso Anual do IBGC, a
comissão elabora a proposta
de programação do evento
e, depois de aprovada pelo
conselho de administração,
define os convidados e
providencia os convites
e contatos necessários.
Em 2017, se reuniu 17
vezes. Atualmente, tem 22
membros, sendo 5 do quadro
de colaboradores do IBGC.

Evento exclusivo para os CCIs

Comissão Educacional
Tem como objetivo apoiar a Superintendência de
Desenvolvimento na identificação, recomendação e avaliação
de conteúdos, formatos e métodos educacionais para a
disseminação e a adoção das boas práticas governança
corporativa pelas organizações. Em 2017, não houve
registro de reuniões.
Comissão Internacional
A comissão tem o propósito de discutir, propor e definir ações
e eventos internacionais. Uma de suas principais funções
é estreitar parcerias institucionais e organizar as Jornadas
Técnicas, viagens de estudos internacionais promovidas
periodicamente pelo IBGC. Em 2017, os 12 membros – sendo
2 colaboradores do IBGC – reuniram-se duas vezes e tiveram
como foco a realização da Jornada Técnica para a Ásia.
Comissão Temática
O objetivo é identificar, discutir e definir temas para inclusão
na agenda de eventos do IBGC. Pautada em assuntos que
estejam em evidência, que demandem novas referências
ou que mereçam aprofundamento, a comissão atua para
permitir a constante atualização dos agentes da governança e
fomentar a evolução sobre seus diferentes conceitos e práticas.
Composta por sete membros – sendo três do
quadro do IBGC – reuniu-se seis vezes no ano.
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Grupo de Estudos de Governança e Ética
O Grupo de Estudos de Governança e Ética
(Gege) é um foro do IBGC para reflexão sobre
a relação entre Governança Corporativa
e Ética, gerando contribuições de ordem
prática. O grupo é composto por 20 membros
e realizou 7 reuniões ao longo do ano. O IBGC
recomendou que o Grupo de Estudos passe a
ter o status de Comissão em 2018.

O grupo desenvolveu conceitualmente
a relação entre identidade, integridade e
conformidade, discutiu questões ligadas
à conformidade com convidados externos
e apoiou iniciativas do IBGC como o livro
Governança Corporativa e Integridade
Empresarial e o documento Compliance
à Luz da Governança Corporativa,
ambos lançados em 2017.

Jornada Técnica
A 8ª edição da Jornada Técnica reuniu 41
jornadeiros entre 30 de maio e 07 de junho
de 2017, em Singapura e Hong Kong, dois
dos mais avançados modelos de governança
corporativa na Ásia. O evento teve uma
extensa agenda de atividades, composta por
31 palestras, debates e visitas, e contou com
a participação de 50 especialistas locais. Os
demais associados e públicos de interesse

puderam acompanhar os desdobramentos
da Jornada Técnica pelas redes sociais do
IBGC, que mantiveram uma cobertura diária.
Em conjunto com a área de comunicação do
IBGC, os jornadeiros participantes produziram
um relatório detalhando os ensinamentos
da viagem. O documento foi publicado em
dezembro de 2017 e está disponível para
download no site do IBGC.

Grupos de estudos de start-ups e de inovação
Preocupado em manter a geração de
conteúdo atualizada e em linha com as
tendências do mercado, o IBGC lançou dois
grupos de estudos em 2017. O grupo de
start-ups visa discutir e desenvolver
conteúdos relacionados à governança,
identificando como e quando deve haver a
implementação das melhores práticas de
governança para essas organizações, como
código de conduta, estatuto social, gestão de
riscos e conselho de administração. O grupo
realizou três reuniões ao longo do ano, com o
objetivo de mapear e identificar – a partir de
entrevistas – atores do ecossistema, práticas
de governança e arcabouço legal existente.

O segundo grupo de estudo criado no final
do ano é o de inovação, que coloca em pauta
como as empresas estão se estruturando e
organizando seus conselhos de administração
para enfrentar os desafios do atual
contexto da IV Revolução Industrial, uma
revolução tecnológica que traz uma intensa
transformação digital e, consequentemente,
transforma a forma como a sociedade vive,
trabalha e se relaciona. No primeiro trimestre
de 2018, o grupo definirá seu escopo de
atuação e auxiliará no desenvolvimento da
revista digital “IBGC Análises e Tendências”
sobre o tema inovação.

A Jornada Técnica - Ásia teve uma extensa agenda de atividades, composta
por 31 palestras, debates e visitas, e participação de 50 especialistas locais

Em 2017, houve uma mudança no processo
de escolha do próximo destino da Jornada
Técnica. Anteriormente, os jornadeiros
escolhiam, no final do evento, o próximo
país-sede. Com a mudança, a votação
passou a incluir todos os ex-jornadeiros.
O Vale do Silício, nos Estados Unidos,
foi escolhido para sediar a 9ª edição.

Habitualmente, o evento é bienal, porém uma
nova edição ocorrerá em 2018, para celebrar
seus 20 anos. Na ocasião será colocada em
pauta a adaptação do sistema de governança
às mudanças, decorrentes da implementação
de novas tecnologias, nos modelos
de negócio.
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Novo projeto editorial e gráfico

Métrica de governança corporativa

Em 2017, o IBGC reestruturou o seu projeto editorial, que define, sistematiza, organiza e norteia
a seleção, elaboração, editoração, publicação e divulgação do conhecimento produzido e
acumulado pelo instituto. As publicações passaram a ficar organizadas em seis categorias, com
o objetivo de facilitar que os leitores encontrem os temas de seu interesse. Conheça no quadro
abaixo as categorias.

Categoria

Perspectivas e

Posicionamentos

Documentos

Descrições, relatos

Documentos

exclusiva do

pontos de vista

institucionais

de orientação

e/ou avaliações

que apresentam

Código das

não institucionais

do IBGC sobre

para a adoção e

da aplicação

conceitos de

Melhores Práticas

– e que, portanto,

temas relevantes

aplicação prática

dos princípios

governança

de Governança

não refletem,

no âmbito da

dos princípios e

e práticas de

corporativa

Corporativa,

necessariamente,

governança

recomendações

governança

a públicos

principal

a opinião do IBGC.

corporativa, com

de boa

corporativa,

específicos,

publicação e

Objetiva divulgar

vistas a influenciar

governança.

feitos com base

como empresas

matriz de todos

a produção

agentes públicos

em pesquisas e

familiares,

os materiais

intelectual das

e privados na

estudos de casos.

listadas,

publicados pelo

comissões do

adoção de

Visa compartilhar

sociedades de

IBGC.

IBGC, além das

padrões elevados

informações

economia mista e

coletâneas de

de governança no

sobre a evolução

terceiro setor.

artigos, tal como

país.

da governança

o livro anual. Visa

corporativa no

gerar reflexões

Brasil, além de

acerca de temas

modelos, soluções

relevantes para

e experiências

a governança

de diferentes

corporativa.

organizações.

Com o objetivo de avaliar
o nível de adesão das
organizações brasileiras
às melhores práticas de
governança corporativa,
o IBGC está elaborando
uma ferramenta para
auxiliar empresas a
avaliarem suas ações de
governança, permitindo
a comparabilidade com
as iniciativas das demais
companhias participantes.
O trabalho contou com
o apoio da PwC, que,
em 2016, cedeu uma
profissional sênior (em
regime de secondment)
para integrar a equipe
responsável pela elaboração
e execução do projeto. Sete
empresas de capital aberto,
das dez mantenedoras
do IBGC, participaram
voluntariamente do projetopiloto, respondendo
questionários – baseados
no Código das Melhores
Práticas do IBGC (saiba
mais na página 72) –,
enviando documentações e
respondendo a entrevistas
(conheça as etapas do
projeto-piloto da métrica
de governança corporativa
ao lado).
Dando continuidade ao
trabalho iniciado no ano
anterior, as empresas
voluntárias receberam,

em 2017, relatórios individuais de feedback (devolutivas) e
sugeriram melhorias ao modelo. Após a conclusão do piloto,
o projeto foi readequado a partir de três frentes de ação,
conforme orientações e sugestões feitas pelo conselho do IBGC
e pelas empresas voluntárias. A readequação previu a adaptação
do roteiro de entrevistas e das métricas às realidades das
companhias de capital fechado e a disponibilização da métrica
como uma ferramenta on-line de autoavaliação. A plataforma
on-line será customizada em 2018 e estará disponível para o
público no primeiro semestre do ano.
O instituto não fará ranking com base nos resultados e
tampouco prestará consultoria ou realizará premiação.
Entretanto, os resultados poderão ajudar as empresas a
entender quais são os temas prioritários a serem trabalhados
internamente, de forma a aprimorar suas práticas de
governança. Por sua vez, o IBGC conseguirá contribuir por meio
de direcionamento e compartilhamento de conhecimento,
com programas de capacitação, palestras ou publicações.

Etapas aplicadas no projeto-piloto da métrica
Questionário

As empresas participantes preenchem um questionário,
que visa aferir o nível de adesão às melhores práticas de
governança corporativa

Documentação

Na segunda etapa do processo, são solicitados documentos
que comprovem ou aprofundem o entendimento sobre as
respostas colhidas na etapa anterior. Cada empresa deve
enviar documentos comprobatórios para até cinco questões
selecionadas pela área de Pesquisa do IBGC.

Entrevista

A fim de capturar aspectos adicionais aos critérios objetivos
mensurados na etapa de questionário, cada empresa
é entrevistada. A intenção é avaliar a estrutura de
governança apresentada nas etapas anteriores, com
vistas a compreender com mais profundidade
o modelo adotado e seu efetivo funcionamento.
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COMO O IBGC EDUCA E DISSEMINA CONTEÚDO
GRI 102-2, Abordagem de gestão – conscientização do público e advocacy, NGO5

Por ser um instituto multistakeholder, o IBGC avalia criteriosamente sobre quais temas irá se
posicionar para educar e disseminar conteúdo, pensando na relevância para seus associados
e partes interessadas e visando sempre gerar valor e contribuir para que todos façam o melhor
uso do conhecimento e mantenham ações e práticas de governança corporativa. Em 2017,
o IBGC realizou 112 eventos, presenciais e remotos, e contratou uma ferramenta, que
possibilitará a transmissão e a realização de eventos totalmente on-line a partir de 2018.

Educação e disseminação de conteúdo
Com a temática "Governança Consciente: quando as regras não
bastam", o 18º Congresso IBGC levou temas atuais e de fronteira para
público de mais de 700 pessoas

Programas de
capacitação e
eventos

Comunicação das
melhores práticas

Certificação de
conselheiros

Programa de
mentoria para
mulheres executivas

Eventos
No ano, foram realizados 112 eventos, reunindo um público presente de
6.277 pessoas. Além disso, 446 especialistas foram convidados pelo IBGC
para proferir palestras; desses, a maioria concedeu em regime pro bono.

Congresso Anual do IBGC
Inovação, diversidade, perspectivas para o
crescimento brasileiro, ética e sustentabilidade
foram alguns dos temas debatidos no
18º Congresso IBGC - "Governança Consciente:
quando as regras não bastam", realizado
nos dias 2 e 3 de outubro, em São Paulo.
Considerado o maior evento sobre governança
corporativa do Brasil, o congresso registrou
a presença de mais de 700 pessoas. Assim
como na edição anterior, os participantes
puderam escolher os painéis que desejavam
escutar por meio de sistema de áudio
wireless. A novidade de 2017 foi a realização
de três sessões simultâneas. Duas delas foram
transmitidos on-line como parte das ações
da Semana do Investidor, uma iniciativa da
IOSCO (International Organization of Securities
Commissions) e CVM (Comissão de Valores
Mobiliários). A cobertura completa do evento
está disponível no site do IBGC.

Fórum de Conselheiros de Estatais –
Empresas Públicas e Sociedades de
Economia Mista e Fórum Exclusivo
Realizado pela primeira vez em 2017, o fórum
foi idealizado com o objetivo de aumentar o
conhecimento dos conselheiros de estatais
sobre governança corporativa. No evento,
houve bastante interação entre conselheiros
de empresas privadas e de órgãos públicos,
que puderam discutir sobre a adaptação de
práticas de governança do segundo para
o primeiro setor.
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Encontro de Conselheiros
A quinta edição do Encontro de Conselheiros do IBGC teve ênfase nas dinâmicas
dos conselhos de administração. O evento, realizado em São Paulo, no dia
8 de maio, contou com a presença de mais de 230 participantes de todo o país.
Dividido em quatro sessões, nas quais os especialistas convidados trocaram
ideias e compartilharam suas experiências, o evento proporcionou debates
sobre assuntos relacionados à seleção de conselheiros, perfil, comportamento,
desempenho e dinâmica dos conselhos de empresas familiares. Os detalhes
sobre os temas discutidos estão disponíveis no site do IBGC.

Alumni
Lançado em 2017, o programa tem como
objetivo organizar a comunidade dos ex-alunos
do curso para Conselheiros de Administração,
visando criar um ambiente propício para o
aprimoramento do conhecimento em assuntos
referentes ao funcionamento e atribuições do
conselho de administração. Em 2017, foi criado
um grupo fechado no LinkedIn, em que os
membros têm acesso a conteúdos relativos à
temática. Para manter os ex-alunos atualizados,
são disponibilizados conteúdos de parceiros,
como vídeos de professores e artigos de exalunos, bem como compartilhados conteúdos
relevantes produzidos pelo IBGC. Para 2018,
estão previstos encontros presenciais, com o
intuito de complementar o desenvolvimento
dos ex-alunos do curso de conselheiros.

Almoço-Palestra
Atividade frequente do início do IBGC, o
evento foi retomado em 2017, buscando
oferecer uma oportunidade de horário
diferenciada para reunir associados e
interessados nos temas de governança
corporativa. No ano, foram realizadas duas
edições do almoço-palestra, que é uma
oportunidade de networking para os
associados e permite o aprofundamento
em temas de governança corporativa. Nas
ocasiões, foram discutidas as questões sobre
o porquê de investir em empresas de médio
porte (em agosto) e as tendências de IPOs no
Brasil (em outubro).

Público presente nos eventos do IBGC

Presidente do conselho de administração do IBGC, Emilio Carazzai,
durante discurso de abertura do 5º Encontro de Conselheiros

Fórum Exclusivo para Comitê de Auditoria de Empresas Listadas
Realizado pela primeira vez em 2017, o objetivo é criar um ambiente restrito
e seguro de discussão entre pares. Principalmente agora que o comitê de
auditoria ganha relevância com sua obrigatoriedade na Lei 13.303, no Novo
Mercado, e no Código Brasileiro de Governança Corporativa - Companhias
Abertas, faz-se necessário criar um ambiente para o fortalecimento do órgão.
O IBGC acredita que colocar profissionais atuantes discutindo os principais desafios
ajuda a disseminar as boas práticas entre as companhias brasileiras. Em 2010, o
instituto realizou o primeiro Fórum Exclusivo para Presidentes de Conselhos de
Administração de Empresas Listadas, dando início ao formato que se consagrou
nos demais fóruns congêneres (reuniões fechadas e exclusivas entre pares).

2015(3)

2016

2017

Congresso

629

579

709

Encontro de CCIs

436

383

588

Encontro de Conselheiros

182

173

236

Encontros – Programa de Mentoria

91

61

142

Fórum Acadêmico

22

35

70

Fórum de Debates

280

313

197

127

200

276

853

913

1.446

241

117

53

1.543

1.698

2.070

539

632

449

45

-

41

4.988

5.104

6.277

Fóruns Exclusivos
Lançamento de publicações
On-line (transmissão ao vivo e webinars)
Palestras
Seminários
Jornada Técnica

(1)

Total(2)

---------------

Nota:
(1) Por ser um evento bienal, em 2016 não houve edição da Jornada Técnica.
(2) Números de eventos realizados em todo o Brasil. Incluem os eventos realizados
pelos capítulos do IBGC.
(3) Dados de 2015 foram corrigidos, passando a 4.988 o número total
de pessoas presentes nos eventos daquele ano.
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Eventos realizados em 2017

Número de eventos

Congresso

1

Encontro de CCIs

11

Encontro de Conselheiros

1

Encontro do Programa de Mentoria (Mulheres em Conselho)

5

Fórum de Debates

4

Fóruns Exclusivos

13

Lançamento de Publicações

16

Palestras

53

Seminário

3

Fórum Acadêmico

1

Jornada Técnica

1

On-line (transmissão ao vivo e webinars)

3

Total

Atuação dos capítulos
Em 2017, os capítulos tiveram atuação
essencial para expandir o escopo do instituto
nas regiões Nordeste e Centro-Oeste, por
meio de eventos relativos à governança
corporativa realizados em localidades sem
representação formal do IBGC, como Bahia,
Maranhão e Brasília.

112

“O IBGC continua ativo no processo de disseminação das boas
práticas de governança corporativa, contribuindo para a construção
de um ambiente de negócios melhor e colocando as empresas
brasileiras em patamares superiores. Treinamentos, fóruns e
seminários sobre os temas de governança realizados pelo IBGC têm
sido reconhecidos pelos seus padrões de qualidade e eficiência. As
práticas de governança brasileiras estão sendo reconhecidas pelo
mercado internacional, colocando o Brasil em posição de destaque.”
Salim Matar,
Executive chairman da Localiza
Eventos realizados em 2017
Número total de eventos
Número total de presentes

Ao longo do ano, aconteceram os seguintes
roadshows de lançamento de cadernos de
governança corporativa:

Online
3 eventos
53 presentes

Ásia (Jornada Técnica)
1 evento
41 presentes

Maranhão
1 evento
19 presentes
Capítulo Ceará
5 eventos
169 presentes

þ Caderno Governança da Família

Empresária
Capítulos: Ceará, Pernambuco, Minas Gerais,
Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio
Grande do Sul
þ Caderno Monitoramento de Desempenho
Empresarial		
Capítulos: Minas Gerais e Rio de Janeiro
þ Caderno Gerenciamento de Riscos
Corporativos: Evolução em Governança
e Estratégia
Capítulo: Rio de Janeiro
þ Caderno Governança Corporativa e Boas
Práticas de Comunicação
Capítulo: Rio de Janeiro

112
6.277

Capítulo
Pernambuco
5 eventos
499 presentes
Capítulo Minas Gerais
8 eventos
234 presentes
São Paulo (sede)
54 eventos
3.417 presentes
Capítulo Paraná
8 eventos
308 presentes
Capítulo Rio Grande do Sul
11 eventos
705 presentes

Campinas
1 evento
61 presentes
Capítulo Rio de Janeiro
12 eventos
653 presentes
Capítulo Santa Catarina
3 eventos
118 presentes
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Programas de capacitação
Com 22 anos de atuação,
o IBGC mantém uma
grade de cursos que é
referência em governança
corporativa, sendo o
programa para Conselheiros
de Administração o mais
tradicional. O instituto atua
para oferecer uma grade
atualizada para conselheiros
de administração,
proprietários, gestores,
herdeiros, sucessores,
investidores e executivos de
empresas. Em 2017, foram
realizados 47 cursos abertos,
sendo fortalecidas temáticas
relativas à governança
em empresas familiares,
conforme direcionamento do
planejamento estratégico.

A atualidade dos conteúdos,
a experiência do corpo de
instrutores e a contínua
atualização didática são
fatores decisivos para o
êxito dos cursos. O objetivo
permanente é universalizar
os conceitos das boas
práticas de governança
independentemente do tipo
de controle da organização.
Em 2017, os cursos do
instituto, em sua maioria,
estiveram credenciados
no programa de Educação
Continuada do CRC e
todos conferem créditos no
Programa de Certificação
do IBGC.
O aumento no número de
empresas que contrataram
cursos in company pode ser
justificado pela dedicação
exclusiva de um gestor
para os contatos e as
negociações, aproximando
as empresas interessadas,
intensificando o processo de
prospecção e fortalecendo
parcerias com clientes
recorrentes do instituto.

þ Desenvolvimento em

Governança
Lançado em 2017, o curso
instrumentaliza gestores
para o bom funcionamento
do sistema de governança
corporativa e aborda de que
maneira é possível obter
sua melhor implantação,
independentemente da
cultura e da complexidade
da organização, por meio
da aplicação dos princípios,
ferramentas e instrumentos
adequados. Por meio de
exercícios e fóruns de
discussão, são evidenciados
os princípios da governança.
Um dos focos é o papel
de cada agente na área de
governança corporativa,
como sócios, conselho de
administração, órgãos de
controle e gestão. No ano,
foram realizadas três edições
do curso.

þ Secretaria em
Governança Corporativa
O sistema de governança
corporativa possui diversos
agentes responsáveis para
que as boas práticas sejam
adotadas em sua totalidade,
entre eles o secretário do
conselho de administração,
que tem como principal

Desde o ano da primeira edição, em 2014, houve uma demanda
crescente pelo curso de Secretaria de Governança, que pode indicar
uma maior procura por esse tipo de profissional no mercado
função intermediar o relacionamento entre o
órgão e a gestão executiva da empresa. Para
apresentar o cargo e suas responsabilidades,
o IBGC desenvolveu o curso Secretaria em
Governança Corporativa, que teve quatro
edições em 2017. Desde o ano da primeira
edição, em 2014, a demanda crescente
indica uma maior procura por esse tipo de
profissional no mercado, reforçando a melhor
estruturação da governança nas empresas.

þ Governança Corporativa para Empresas

Familiares
Tendo como público-alvo proprietários,
gestores, herdeiros e conselheiros de
empresas familiares, o curso reúne toda a
experiência acumulada pelo IBGC em seus
programas de treinamento profissional e
aborda questões como boas práticas de
governança, planejamento sucessório e ética
em empresas familiares. Em 2017, foram
realizadas nove edições do curso, sendo
cinco nos capítulos Minas Gerais, Paraná,
Pernambuco, Porto Alegre e Santa Catarina e
quatro em São Paulo.

þ Compliance e governança

Voltado para instituições não financeiras,
o curso apresenta as boas práticas de
governança como promotoras de processos
de compliance, destacando a necessidade de
mudança cultural e engajamento de todos os
níveis e áreas da organização. A procura pelo
curso tem sido alta, como consequência da
promulgação da Lei Anticorrupção, uma vez
que o sistema de compliance é entendido
como um instrumento da gestão para
prevenção e mitigação de riscos corporativos.

þ Programa Avançado de Governança para
Acionistas de Empresas Familiares
Em parceria com a Cambridge Family
Enterprise Group, do professor John Davis, e
com a PwC, o IBGC desenvolveu o programa
avançado para acionistas de empresas
familiares, que discutiu temas de vanguarda
e práticas de bem-sucedidas em empresas
familiares de todo o mundo. O curso foi
realizado entre 12 e 16 de novembro em
Boston, Massachusetts (EUA) e
contou com a presença de
8 alunos.
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þ Curso para conselheiros de administração

de sociedades de economia mista
O programa 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
30 de atender ao
interesse público com os serviços prestados
25
e, ao mesmo tempo, gerar lucro para os
investidores privados. 20

15

O curso é fruto da parceria com
International Finance 10
Corporation (IFC),
com apoio técnico do Banco Mundial,
5
sobretudo por meio do toolkit sobre

0

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 – àqueles que
preenchiam o pré-requisito de ocupar
cargo de conselheiro em sociedades de
economia mista.
O Curso para Conselheiros de Administração
de Sociedades de Economia Mista se
encaixa em um projeto internacional
idealizado pelo Cipe que inclui outros
países da América Latina.

Número de inscritos nos cursos do IBGC
1.621
1.301

1.257

1.222

1.261

1.413

1.373

1.013

2014

2015

2016

2017

■ Cursos abertos   ■ Cursos in-company

---------------

Nota: em 2017, foi registrado aumento das vendas de cursos in-company. Houve, contudo, menos
inscritos, pois cada empresa determina o mínimo de participantes.

0

Quantidade de cursos oferecidos pelo IBGC
65
47
38
31

2014

37

39

2015

38

37

2016

2017

■ Cursos abertos   ■ Cursos in-company

Revisão do programa de
certificação de Conselheiros
Lançado em 2009, o Programa de
Certificação de Conselheiros IBGC (CCI) foi
criado para melhor capacitar conselheiros
e candidatos a conselhos de administração
e fiscal. É uma iniciativa que estimula o
contínuo aprimoramento das melhores
práticas de governança corporativa no Brasil
e permite aferir conhecimentos sólidos
sobre um conjunto de temas necessários
ao perfil de um conselheiro atuante e de
desempenho eficiente.
Alinhado ao planejamento estratégico,
o programa CCI passou por uma revisão em
2017, tendo em vista programas internacionais
e as atuais demandas do mercado. O IBGC
montou um grupo de estudos para mapear
modelos para a certificação de conselheiros
que são referências mundiais, além de ouvir
a opinião de conselheiros certificados e de
agentes de mercado.

Com base nisso, o instituto está adequando
os critérios de certificação aos atuais desafios
dos conselheiros, elevando a nota de corte
do exame, incluindo o estatuto do CCI como
parte do exame de certificação e oferecendo
programas de atualização técnica.
O novo modelo do programa de certificação
de conselheiros entrará em vigor em abril
de 2018. A partir dessa data, também
será oferecido um material revisado e
atualizado por professores do Coppead-UFRJ
(Instituto de Pós-Graduação e Pesquisa em
Administração da Universidade Federal
do Rio de Janeiro).
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Para facilitar a diferenciação entre conselheiros experientes e profissionais aptos a atuar como
conselheiros, o instituto está direcionando o foco da qualificação. A segmentação é frequente nos
programas mais respeitados internacionalmente, entre eles o britânico IoD (Institute of Directors).
Atendendo às necessidades de recrutadores de conselheiros, o IBGC passará a distinguir os
CCI-e (CCI Experiente), que já exercem a função, dos CCI – os quais possuem conhecimentos e
qualificações para o exercício da função, mas que ainda não foram recrutados.

þ Segmento CCI

Visa assegurar conhecimentos que permitam
ao participante começar a atuar na função
de conselheiro. Para tanto, é necessária a
conclusão do curso de conselheiros do IBGC
ou programa curricular equivalente.

þ Segmento CCI-e

Objetiva garantir compromissos de conduta
ética e aspectos comportamentais. Com base
nisso, um Programa Avançado está sendo
desenvolvido para assegurar o alinhamento
da postura do conselheiro certificado e o seu
efetivo engajamento às recomendações do
IBGC. Todas os demais requerimentos ficam
mantidos, como experiência comprovada,
entrevistas seletivas e exames.

CCI Embaixadores
Como parte do programa CCI
Embaixadores, em 2017, foram realizadas
reuniões com associados mantenedores
do IBGC, entre eles Banrisul, B3, CCR,
Itaú, Embraer e Sabesp, para reforçar a
importância do programa de certificação
de seus conselheiros. Em 2018, será
estreitado o relacionamento com as
demais empresas associadas que
possuem conselhos de administração e
consultivos, e com companhias listadas no
novo mercado da B3.

O IBGC acredita que a melhora da governança
corporativa do Brasil passa por conselheiros de
administração qualificados, com diversidade
de experiências e com uma oferta variada de
profissionais, que possam atender às diferentes
necessidades das organizações.
Os conselheiros certificados pelo IBGC têm
a possibilidade de se atualizarem por meio
de eventos exclusivos, grupo fechado no
LinkedIn e acesso ao Banco de Conselheiros,
plataforma de currículos de conselheiros
certificados pelo instituto, que permite que
pessoas jurídicas e empresas de executive
search busquem profissionais para
integrarem seus conselhos. A ferramenta
foi atualizada em 2017, facilitando a
acessibilidade e o manuseio tanto pelas
empresas quanto pelos conselheiros
certificados. Entre as novas funcionalidades

está o envio de e-mails da companhia para
o candidato e a inserção de comentários nos
currículos selecionados.
O programa de certificação de conselheiros
do IBGC fechou dezembro de 2017 com
989 certificações (considerando a dupla
certificação em conselheiro de administração
e conselheiro fiscal de 90 profissionais).
O crescimento se deve ao interesse de
executivos na iminência de se tornarem
conselheiros; ao interesse dos conselheiros
em buscar oportunidades tanto em conselhos
fiscais quanto em comitês de auditoria;
crescimento acima da média histórica da
certificação tanto para conselheiro fiscal
quanto para conselheiro de administração;
e à maior procura por parte de conselheiros
das sociedades de economia mista e das
empresas públicas.

O IBGC acredita que a melhora da governança
corporativa do Brasil passa por conselheiros de
administração qualificados, que possam atender
às diferentes necessidades das organizações

A revisão do programa de certificação foi
apresentada aos conselheiros certificados IBGC
em evento exclusivo na sede do instituto
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Evolução da Certificação

COMO O IBGC VOCALIZA E INFLUENCIA
GRI 102-2, 102-12, Abordagem de gestão – impactos econômicos indiretos, 203-2,
899

869

596

618
528

567

551

702

670

613

461

472

192

167

737

734

687

124

159

2010

2011

157

183

170

2012

2013

2014

Abordagem de gestão – conscientização do público e advocacy, NGO5

792

179

199

197

O IBGC, a cada ano, tem intensificado a sua capacidade de advogar em prol da disseminação
da causa da governança, bem como de engajar agentes relevantes da comunidade de
governança e da sociedade, em busca das melhores práticas. Nesse sentido, durante 2017,
as principais ações e atividades da Gerência de Vocalização e Influência se concentraram
em três eixos principais, em linha com as diretrizes do Planejamento Estratégico:

25

2009

2015

2016

2017

■ Conselheiro de Administração   ■ Conselheiro Fiscal   ■ Total

þ 989 certificações totais

(considerando dupla certificação);
þ 899 pessoas físicas têm uma
certificação, sendo:

Percentual de conselheiros
certificados (por gênero)

13%

197
702

■ Conselheiro de Administração   ■ Conselheiro Fiscal

87%

■ Homens   ■ Mulheres

þ Dos 899 membros da comunidade CCI,

215 ocupavam vagas em conselhos, o que
representou uma inserção no mercado de
24% dos conselheiros certificados.
þ Os conselheiros certificados do IBGC
representaram 6,2% dos 3.480 assentos
disponíveis em 2017 para conselheiros de
administração e fiscais de empresas listadas
em bolsa.

Vocalização e influência

þ Promover a melhoria

das práticas de governança
corporativa em empresas
familiares e listadas;
þ Aprofundar o
conhecimento das práticas
de governança das
Sociedades de Economia
Mista (SEMs) e promover
transformações por meio da
capacitação de conselheiros;
þ Disseminar
recomendações de boa
governança corporativa
sobre ética, compliance e
anticorrupção.

Contribuição para a elaboração de códigos,
projetos de lei e projetos de autorregulação;

Influência de agentes por meio de
posicionamentos sobre casos relativos à
governança corporativa.

Posicionamentos
A promoção das causas de ética, compliance
e anticorrupção se deu por meios diversos,
entre eles a publicação do IBGC Orienta:
Compliance à Luz da Governança e do
livro Governança Corporativa e Integridade
Empresarial: Dilemas e Desafios.
O desenvolvimento dessas publicações fez
com que parceiros relevantes participassem
do debate (saiba mais na página 96), além

do próprio evento de lançamento do livro,
que contou com a participação de mais
de cem pessoas na sede do instituto, em
novembro de 2017. Esse tema também foi
abordado em artigos, matérias e entrevistas
nos veículos de comunicação próprios do
IBGC e em suas redes sociais.
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Os porta-vozes do instituto concederam
74 entrevistas à imprensa. Ao todo, houve
1.670 matérias publicadas pela mídia
impressa e digital com menções ao
IBGC; dessas, 457 foram resultantes das
entrevistas. O IBGC também participou
de fóruns externos, nos quais seus
representantes foram convidados como
palestrantes, e participou de grupos de
trabalho em organizações representativas
do mercado, de forma a vocalizar a
causa da governança por meio de seus
porta-vozes, além de participar de ações
educativas, fortalecer o diálogo com
reguladores e legisladores, reforçar alianças
e parcerias com entidades e realizar visitas
a públicos estratégicos para a apresentação
de recomendações específicas de
governança corporativa.
O IBGC divulgou posicionamentos e
textos informativos sobre o acolhimento
do Código Brasileiro de Governança
Corporativa - Companhias Abertas pela

Instrução 480 da CVM (Comissão de Valores
Mobiliários). O IBGC em Foco/Panorama
Regulatório aponta os prazos de entrega
do “Informe sobre o Código Brasileiro de
Governança Corporativa - Companhias
Abertas”, o modelo “pratique ou explique” e
as alterações no Formulário de Referência.
O instituto também se posicionou acerca da
aprovação do regulamento do Novo Mercado
pelas companhias listadas nesse segmento
da B3. A Mensagem IBGC “Novo Mercado
progride”, por exemplo, abordou o resultado
da votação da reforma.
Outra questão em que o IBGC esteve
envolvido foi na revisão do regulamento
do Programa Destaque em Governança
das Estatais, para a compatibilização
de suas regras à Lei 13.303/2016 (Lei das
Estatais). Ao longo do ano, o instituto enviou
comentários à B3, contribuindo para o
processo de revisão, finalizado em maio.
Em julho, a Superintendente Geral do IBGC,
Heloisa Bedicks, enviou uma carta aberta
ao presidente da B3, Gilson Finkelsztain,
ressaltando os méritos do programa e os
benefícios da atualização de suas regras.

“O IBGC se consolidou como a principal referência na propagação da
governança corporativa no Brasil. O período de 2017 reforçou essa avaliação
com mais um ano de intensa atividade do instituto, visando a propagação de
conteúdo e conhecimento sobre o assunto. Um exemplo desse papel foi a
liderança do GT Interagentes na construção de um código único de governança
para as empresas brasileiras, grupo que a B3 também se orgulha de incentivar.
Para os próximos anos, o IBGC poderia influenciar mais as discussões de
implementação das melhores práticas de governança, principalmente
para empresas abertas de economia mista”.

Gilson Finkelsztain,
Presidente da B3

O IBGC também enviou uma carta, em
agosto, à senadora Lídice da Mata, relatora da
Medida Provisória nº 784/2017, que altera os
processos administrativos sancionadores do
Banco Central e da CVM. No documento, o
instituto defendeu pontos positivos da MP e
ressaltou questões controversas (clique aqui
para acessar a carta). Relativo ao mesmo
assunto, o instituto promoveu o “Fórum de
Debates Extraordinário – Medida Provisória
784”, que teve como palestrantes Ludmila de
Vasconcelos Leite Groch (Sócia da área Penal
Empresarial da TozziniFreire Advogados),
Pablo Renteria (Diretor da CVM) e Silmara
Velasque Baccani (Diretora Jurídica para
assuntos da América Latina da BNY Mellon).
O instituto também se posicionou em
veículos de comunicação do exterior,
como o artigo de Heloisa Bedicks para
a Ethical Boardroom Magazine. O texto
contextualizou as principais reformas de
governança no Brasil sob uma perspectiva

histórica, destacando recomendações da
edição de 2015 do Código das Melhores
Práticas. A revista é publicada pela Ethical
Boardroom, editora baseada em Londres
e dedicada a assuntos de governança
discutidos no mundo todo.
No fim de 2017, o IBGC formou um grupo
de trabalho destinado a desenvolver um
documento com recomendações de boa
governança para agências reguladoras.
O documento deve ser concluído e
divulgado no primeiro semestre de 2018.
Como primeira atividade desse GT, o IBGC
realizou, em 4 de dezembro, o workshop
“Governança de Agências Reguladoras”,
com a presença de representantes da
academia, sociedade civil, Ministério
Público e agências reguladoras.
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Audiências públicas e reuniões
A participação e a contribuição em audiências públicas relevantes foram formas de o instituto
se posicionar perante o mercado e a sociedade acerca da temática da governança corporativa.

þ Amec

Envio de comentários sobre minuta da
“Cartilha de implementação do código AMEC
de princípios e deveres dos investidores
institucionais – Stewardship” para consulta
restrita.

þ Aneel

Envio de comentários para audiência pública
78/2016 da Agência Nacional de Energia
Elétrica, relativa à minuta de resolução que
regulamentará a avaliação da qualidade
dos sistemas de governança corporativa de
distribuidoras de energia elétrica.

þ B3 – evolução dos segmentos especiais
de governança corporativa
Envio de comentários para a segunda
fase da audiência pública das propostas
de alteração dos regulamentos do Novo
Mercado e do Nível 2.

þ CVM – ICVM 481

Envio de comentários para audiência pública
da Superintendência de Desenvolvimento
de Mercado nº 04/2017, que tratava de uma
alteração na ICVM nº 481.

þ B3 – revisão do regulamento do

Programa Destaque em Governança
das Estatais
Envio de comentários para revisão do
regulamento do Programa Destaque em
Governança das Estatais para harmonização
com a Lei 13.303/2016 Nível 2.

þ CODIM

Envio de comentários em audiência restrita
do Comitê de Orientação para Divulgação
de Informações ao Mercado – CODIM,
com o tema “preparação da companhia
aberta para o ‘novo’ relatório dos auditores
independentes”.

þ CVM – ICVM 480

Envio de comentários para Audiência Pública
SDM 10/16, que altera Instrução CVM nº 480,
cujo conteúdo dispõe sobre o registro de
emissores de valores mobiliários admitidos à
negociação em mercados regulamentados
de valores mobiliários.

þ Sest - Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão
Suporte técnico do IBGC para criação de
questionário de avaliação da governança de
estatais sob controle da União Federal para o
projeto “Indicador de Acompanhamento da
Governança nas Estatais Federais” elaborado
pela Secretaria de Coordenação e Governança
das Empresas Estatais (SEST) do Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

Acompanhamento legislativo
Para acompanhar os acontecimentos e
desdobramentos da regulação no Brasil, o
IBGC estabeleceu uma parceria pro bono
com o escritório de advocacia Tozzini
Freire Advogados para a realização de uma
assessoria regulatória e legislativa. Por meio
de reuniões mensais, o instituto se mantém
alinhado aos acontecimentos de caráter
regulatório e, consequentemente,
identifica a respeito de temas sobre
os quais se posicionará.
Ao longo de 2017, o instituto estreitou
relações com o Ministério do Planejamento
e ofereceu suporte técnico para a criação

de questionário de avaliação da governança
de estatais sob controle da União Federal,
via projeto “Indicador de Acompanhamento
da Governança nas Estatais Federais”,
elaborado pela Secretaria de Coordenação
e Governança das Empresas Estatais
(Sest) do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão.
No âmbito municipal, o IBGC enviou
contribuições para minuta de decreto da
prefeitura de São Paulo, que dispõe sobre a
governança na administração pública indireta,
defendendo a correta interpretação de
princípios e práticas de governança.
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Projetos para sociedades de economia mista
O fortalecimento das práticas de governança
das empresas estatais é uma bandeira
prioritária do IBGC, com especial atenção
para as sociedades de economia mista
(SEMs), que atuam em setores estratégicos da
economia brasileira e cujo sucesso se reflete
no desenvolvimento econômico e social do
País. Os riscos associados à governança de
empresas públicas e sociedades de economia
mista são discutidos no mundo todo, entre
eles, a interferência de interesses políticopartidários e a fragilidades em processos de
seleção e avaliação de administradores.
No ano, foi feito um mapeamento de órgãos
públicos responsáveis pela governança
de estatais da União, dos estados de
Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de
Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina
e São Paulo. Com recursos obtidos do
Center for International Private Enterprise
(CIPE), o instituto participou de um projeto
internacional para melhorar a governança e
combater a corrupção em estatais. Assim,
foi realizado um curso gratuito para
50 conselheiros das empresas municipais
da prefeitura de São Paulo.

Em 2017, foi realizada, em São Paulo, a
segunda edição do curso para conselheiros
de administração de SEMs, com enfoque
em questões específicas das empresas cujos
recursos provêm do Estado e de investidores
privados, como funcionamento dos conselhos
de administração, legislação em sociedades
de economia mista, prevenção à corrupção
e conflitos de interesse.
O treinamento foi desenvolvido antes da Lei
13.303/2016, a Lei das Estatais, por isso, foi
revisado e ajustado para atender à demanda
de conhecimento gerada pela legislação, que
exige mecanismos de governança, incluindo
requisitos mínimos para o funcionamento dos
conselhos e a nomeação de administradores.
Para realizar esse curso, o IBGC firmou uma
parceria com o Banco Mundial (IFC) e o Cipe
(Center for International Private Enterprise).
O Banco Mundial foi responsável pelo
treinamento dos instrutores que ministram
as aulas e também permitiu o uso de seu
toolkit sobre boas práticas de governança em
estatais. Por sua vez, o Cipe financia parte dos
custos do treinamento, tornando seu preço

mais acessível aos participantes – associados
ou não ao IBGC, em função do interesse
social que envolve a administração de
empresas estatais. A primeira edição ocorreu
em Florianópolis (SC), em 2016, e teve a
participação de conselheiros, principalmente
da região Sul do Brasil e de servidores
públicos indicados pela Secretaria de Estado
da Fazenda de Santa Catarina.

O IBGC também realizou eventos sobre essa
temática, como o Fórum de Conselheiros de
Estatais – Empresas Públicas e Sociedades de
Economia Mista, que aconteceu pela primeira
vez em 2017, com o objetivo de elevar o
conhecimento de conselheiros de estatais
sobre a temática da governança.

Disseminação do Código Brasileiro de

Governança Corporativa – Companhias Abertas

Desenvolvido com base no formato
“aplique ou explique” do Código Abrasca
de Autorregulação e Boas Práticas das
Companhias Abertas e no conteúdo da
5ª edição do Código das Melhores Práticas
de Governança Corporativa do IBGC,
o Código Brasileiro de Governança
Corporativa – Companhias Abertas foi
lançado em novembro de 2016 e em junho
de 2017 foi incorporado pela instrução
586/2017 (que alterou e acrescentou
dispositivos à instrução 480/2009) da CVM
(Comissão de Valores Mobiliários), sobre regras
de governança corporativa para as empresas
de capital aberto.

Com isso, as companhias passaram a ter
que divulgar informações sobre a aplicação
das práticas de governança previstas no
Código, evidenciando o dever de esclarecer
e explicar aos investidores o grau de
aderência das boas práticas de governança
corporativa. Os reportes devem ser feitos
no "Informe sobre o Código Brasileiro
de Governança Corporativa", e não via
Formulário de Referência, evidenciando
a importância do peso do assunto.
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O documento é resultado
do intenso trabalho
realizado pelo Grupo de
Trabalho Interagentes (GT
Interagentes), composto
por 11 das mais relevantes
instituições do mercado
de capitais do país, sob a
coordenação do IBGC. Com
o 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.

Programa de Mentoria para mulheres executivas
A estrutura do Código Brasileiro de Governança
Corporativa – Companhias Abertas é dividida em:

þ Princípios

Valores essenciais de governança corporativa
defendidos e recomendados pelo código.

þ Fundamentos

Visando contribuir com iniciativas de qualificação e incentivo para aumentar a diversidade
em cargos de liderança, o IBGC e a Women Corporate Directors (WCD) mantêm o Mulheres
em Conselho, com apoio da International Finance Corporation (IFC), membro do Grupo Banco
Mundial. O projeto é inédito no Brasil e formulado para credenciar aos conselhos, mulheres em
posição de destaque no mercado empresarial.

Embasamentos e explicações sobre os Princípios.

þ Práticas Recomendadas

Regras de conduta derivadas dos Princípios.

O IBGC acompanha os desdobramentos do uso do Código e
intensificará esse trabalho em 2018, de forma a garantir que a
implementação aconteça da forma idealizada pelas entidades
que compõem o grupo. (Veja vídeo sobre o Código Brasileiro
de Governança Corporativa - Companhias Abertas produzido
pelo IBGC).

O Código Brasileiro de Governança Corporativa –
Companhias Abertas é resultado do intenso trabalho
realizado pelo Grupo de Trabalho Interagentes,
composto por 11 das mais relevantes instituições do
mercado de capitais do país

Programa de Mentoria para mulheres executivas

A iniciativa prevê, pelo menos, seis reuniões anuais entre mentoradas e mentores,
que são conselheiros e conselheiras de importantes empresas brasileiras. O objetivo é
guiar executivas e empresárias em suas trajetórias profissionais, de forma a capacitar
as profissionais a atuarem com profundo conhecimento das boas práticas a partir dos
direcionamentos de conselheiros experientes em colegiados e reconhecidos pelo mercado.
Em 2017, 23 executivas participaram do programa.
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Ética, compliance e integridade
Ao longo de 2017, o IBGC atuou intensamente
para disseminar recomendações de
boa governança corporativa sobre ética,
compliance e anticorrupção. Entre as
ações, o grupo de trabalho composto por
treze profissionais de diversas formações
acadêmicas e atuantes no mercado
produziu o documento “Compliance à luz
da Governança Corporativa”, com o objetivo
de esclarecer quais são os pontos mais
relevantes para a manutenção de um sistema
de compliance (saiba mais na página 58).
O evento de lançamento da publicação
acontecerá no início de 2018.
Da mesma forma, o instituto enfatizou a
necessidade da observação de princípios
éticos para efetividade do sistema de
governança corporativa e da longevidade
das organizações no prefácio do livro
“Governança Corporativa e Integridade
Empresarial”, lançado em novembro de 2017
(saiba mais na página 57). A próxima edição
do livro, que será lançada em 2018, terá a
inovação como tema.

Processos de comunicação
Com intuito de manter
tanto associados quanto
demais públicos de interesse
atualizados e cientes
das ações e atividades
promovidas pelo instituto, o
IBGC disponibiliza canais de
comunicação próprios.

þ Portal do IBGC

Reunião do grupo de trabalho para
produção do documento Compliance
à luz da Governança Corporativa

Também com foco em ações relativas à
integridade e conduta ética, o IBGC iniciou a
discussão para a construção de uma estratégia
de alcance nacional de combate à corrupção,
tendo como exemplo um programa
anticorrupção vigente na Tailândia. A fim
de unir esforços, está em andamento uma
parceria com o Instituto Ethos e o Pacto Global,
iniciativa da ONU (Organização das Nações
Unidas) que visa mobilizar a comunidade
empresarial internacional para a adoção de
valores fundamentais e globalmente aceitos
nas áreas de direitos humanos, relações
de trabalho, meio ambiente e combate à
corrupção. Como atividade preliminar, foram
identificadas 50 organizações que atuam no
Brasil e mantêm ações referentes à temática
da anticorrupção. Em 2018, a atuação será
focada na análise dessas iniciativas e na
interação entre as organizações.

Concentra todo o conteúdo
referente às atividades do
instituto. Por meio do portal,
é possível acompanhar a
agenda de cursos, realizar
inscrições e se tornar
associado do IBGC. Em
2017, o portal se beneficiou
com a mudança dos
sistemas de tecnologia,
que deixaram o site mais
rápido e proporcionaram
agilidade para o processo
de matrícula em cursos e
novas associações. Desde
2016, a página é responsiva
para dispositivos móveis e
acessível para pessoas com
deficiência visual. Em 2018,
o portal passará por um
processo de atualização.
Saiba mais em:
www.ibgc.org.br.

þ Canal IBGC

Plataforma de vídeos de
eventos realizados pelo
IBGC, que disponibiliza,
por exemplo, as edições do
Congresso Anual.

Novos processos de
comunicação
Em 2017, suas mídias
próprias sofreram alterações
gráficas e editoriais, a fim
de proporcionar maior
efetividade na comunicação
das informações relevantes.
O IBGC lançou suas novas
newsletters, em agosto, com
o objetivo de ampliar sua
capacidade de se comunicar
com as principais partes
interessadas relevantes.
Com essas ações, o instituto
reforça a sua posição como
think tank de governança
corporativa e se posiciona
de forma ainda mais sólida
para atender e se relacionar
com seus associados e
demais interessados.

þ Instante IBGC

Lançada em agosto de
2017, a publicação on-line é
enviada semanalmente com
exclusividade aos associados
do IBGC. A peça substitui a
newsletter descontinuada
Boletim Informativo e traz
uma proposta mais atraente,
em que os conteúdos são
apresentados em editorias,
facilitando a organização
das informações. A
publicação traz entrevistas
com palestrantes do IBGC,
agenda de cursos e eventos
dos capítulos e da sede,
além de vídeos produzidos
pelo próprio instituto com
temas relativos à governança.
Em 2017, foram publicadas
20 edições do Instante IBGC;
dessas, 17 tiveram entrevistas
exclusivas com palestrantes
de eventos ou membros
do instituto.
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þ IBGC em Foco

Em 2017, deixou de ser uma publicação
exclusiva aos associados do IBGC, ficando
disponível também para o público
interessado. O IBGC em Foco traz a cobertura
de eventos que aconteceram nos capítulos
e na sede do instituto, como palestras e
eventos. A peça constantemente publica
matérias sobre empresas familiares e
sociedades de economia mista, além de
possuir uma seção focada no panorama
regulatório, visando abordar questões em
discussão no âmbito normativo relevantes
quanto à governança corporativa.
Desde 2016, a newsletter é veiculada em
versão digital e com periodicidade mensal.
Com o novo formato, o instituto deixou
de imprimir cerca de 8 mil exemplares ao
ano, contribuindo para o meio ambiente
e a contenção de custos com impressão e
logística. Além disso, a mudança oferece
mais rapidez ao associado no recebimento
das informações.
Para acessar o IBGC em Foco, acesse:
http://ibgcemfoco.wix.com/ibgcemfoco;

þ IBGC Análises e Tendências

Lançada em agosto de 2017 e destinada aos
associados do IBGC, a publicação trimestral
traz uma compilação de artigos analíticos
sobre governança corporativa. A primeira
edição abordou a temática da governança
consciente, alinhada ao Congresso
Anual, tratando de assuntos como ESG e
capitalismo consciente. Na segunda edição,
de novembro, a questão da estratégia nos
conselhos de administração foi abordada.
Os artigos foram desenvolvidos por
especialistas de mercado em governança
corporativa. Para o próximo ano, o IBGC
deve priorizar a publicação de artigos
desenvolvidos pelas comissões sobre
inovação, gestão de riscos e
empresas familiares.

Mídias sociais e imprensa
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 Código Brasileiro de
Governança Corporativa - Companhias
Abertas. Assuntos como corrupção, ética,
compliance, carreira e diversidade no
conselho de administração e princípios
básicos da governança corporativa foram de
interesse da imprensa ao longo do ano.
Da mesma forma, o Congresso Anual
(saiba mais na página 75) atraiu a atenção
da imprensa e esteve em pauta. O evento
recebeu mais de 20 jornalistas e os temas
abordados no Congresso foram veiculados
em 178 veículos de comunicação, sendo 163
on-line e 15 impressos.

Inserções do IBGC na imprensa

15

1.670

10

1.356

1.284

1.212

710

5

580

561

545

205

208

435
279

191

74

67

0
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2016*

2017**

■ Entrevistas concedidas   ■ Inserções gerais   ■ Inserções target

---------------

* Contabilização até julho de 2016, por motivo de mudança de prestador de serviço.
**Dados de 2017 de inserções em mídias estratégicas para o IBGC.

Canais do IBGC nas redes sociais

þ LinkedIn

þ Facebook

IBGC-Instituto Brasileiro de
Governança Corporativa

þ Twitter

@ibgcoficial

IBGC_Brasil

Presença do IBGC nas mídias sociais
12.796
56%
8.174

38%

4.260

3.080

16%
2.173

LinkedIn

Facebook
■ 2016  ■ 2017

2.530

Twitter
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Desempenho
financeiro

RECEITAS OPERACIONAIS
GRI 102-45, Abordagem de gestão – desempenho econômico, 201-1, Abordagem de gestão –
alocação de recursos, NGO7, Abordagem de gestão – captação ética de recursos, NGO8

As receitas operacionais atingiram R$ 25.767,7 mil, um aumento de 4,8% em relação a 2016,
devido ao processo de gestão implementado, que incorporou um crescimento de 74% com
palestras e eventos realizados, mais de 19% nas receitas de cursos e anuidades, além da
melhoria de 15% na receita dos congressos.
Segmentação das Receitas Operacionais
2016

2017

Var.

24.576,1

25.767,7

4,8%

com cursos

11.934,6

14.214,1

19,1%

com anuidades

2.755,8

3.291,9

19,5%

com congressos

2.432,1

2.788,4

14,7%

com certificação e banco conselheiros

637,0

621,9

-2,4%

com desenvolvimento e vocalização e influência

264,8

272,5

2,9%

com palestras e eventos

486,7

848,8

74,4%

187,6

88,9

-52,6%

4.699,9

2.739,0

-41,7%

1.177,6

902,3

-23,4%

Em R$ mil

Receitas operacionais
(sem restrições)

outras receitas
Trabalho voluntário
Receitas financeiras
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As palestras e eventos obtiveram um
crescimento de 74,4%, incremento de
R$ 362,1 mil no ano, devido à apropriação
da receita da Jornada Técnica do IBGC
(saiba mais na página 15) e também pelo
maior número de eventos de lançamentos
de publicações sobre temas relevantes
e atuais, com o objetivo de respaldar os
administradores das companhias, bem
como, disseminar conhecimento ao
mercado institucional, financeiro e de
capitais do país.
Conforme a resolução do CFC 1409/12, os
trabalhos recebidos pelo instituto de serviços
e consultorias prestadas de forma voluntária
são alocados nas receitas operacionais com a
devida contrapartida nos custos e despesas,
já que o instituto não possui o dispêndio
desses custos e despesas, que são
atribuídos de forma pro bono. Esses valores
de apropriações estão embasados em
documentos de orçamentos das empresas
prestadoras e mensurados a valor de mercado.

Em outras receitas, houve um decréscimo de
52,6%. Nesse item, estão apropriadas as receitas
de doações diversas, baseadas em cartas de
crédito de clientes vencidas, que portanto
perdem a validade. Em 2016, houve um maior
número de cartas de crédito vencidas.
As receitas financeiras tiveram uma
redução de 23,4% devido ao montante de
recursos de aplicações financeiras que foi
utilizado para fazer frente aos investimentos
realizados no ano e também à queda da
taxa básica de juros (Selic).

Composição das
Receitas Operacionais
2%

1%

3%

Ademais, as receitas operacionais
com restrições somaram R$ 110 mil,
registrando um decréscimo de 4,3%.

“O IBGC é um celeiro de ideias e de geração de conteúdo
sobre governança corporativa. Seus associados são entusiastas
do tema e dedicam energia e tempo às discussões, fóruns e
encontros, disseminando o conhecimento e o conteúdo gerado
internamente, inclusive para os não associados. Pessoalmente,
tem sido uma rica experiência ser associada, participar e,
mais recentemente, coordenar uma comissão do IBGC. Meus
conhecimentos e meu networking têm crescido notadamente.”

Em 2017, o IBGC teve um decréscimo de 41,7%
na alocação de receitas advindas de trabalhos
voluntários, como resultado de avaliações do
Conselho do IBGC, realizados por consultorias
distintas nos exercícios. Além disso, foram
direcionados maiores esforços nos trabalhos
de consultoria do planejamento estratégico
do IBGC em 2016, ano em que foi elaborado
e delineado, tendo sido aprovado durante o
exercício de 2017.

0,3%

Maria Eduarda Brennand Campos
Coordenadora da comissão de empresas de controle familiar

Composição dos custos
Os custos operacionais totalizaram
R$ 6.996,3 mil, uma redução de
5,1% devido à diminuição dos custos
operacionais com trabalho voluntário
e outros custos – apesar do aumento
registrado com palestras, eventos,
desenvolvimento, vocalização e influência
em relação ao ano de 2016, os quais
tiveram incremento superior às receitas
operacionais, devido à reestruturação
introduzida nessa divisão.

2016

2017

Var.

Custos operacionais

-7.374,3

-6.996,3

-5,1%

com cursos

-3.586,2

-3.688,4

2,8%

-1.417,0

-1.530,2

8,0%

com palestras e eventos

-421,8

-515,0

22,1%

com desenvolvimento e vocalização e influência

-291,8

-349,4

19,7%

-137,1

-155,2

13,2%

-972,1

-426,0

-56,2%

-548,2

-332,2

-39,4%

Em R$ mil

com congressos

3%

10%
11%

55%

13%

com certificação e banco de conselheiros

■ Cursos ■ Anuidades ■ Congressos   
■ Trabalho voluntário ■ Receitas financeiras   
■ Palestras e eventos ■ Certificação e bancos conselheiros
  ■ Desenvolvimento e volicalização e influência   
■ Outras receitas   

Nos custos com desenvolvimento e
vocalização e influência o aumento foi de
19,7%, decorrente do maior número de
lançamentos de publicações em 2017 (custos
de editoração e impressão) e da receita
(2,9%) referente à captação de patrocínios.
Além disso, o IBGC ampliou a atuação
direcionando mais investimentos na causa e
na vocalização, que é foco para o instituto.

trabalho voluntário
outros custos
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Resultado bruto
No ano de 2017, o resultado bruto foi de R$ 18.881,4, 9% superior e representando 73% da
0 importantes para esse resultado, estão a eficiente gestão
receita operacional. Entre os fatores
das receitas (4,8% superiores) e a redução de custos (5,1% inferiores aos registrados em 2016).

Em R$ mil

2016

2017

Var.

-16.087,7

-17.443,4

8,4%

-1.677,1

-2.550,3

52,1%

-9.595,3

-11.074,3

15,4%

depreciações e amortizações

-252,9

-519,8

105,6%

aluguel e condomínio

-548,8

-603,0

9,9%

-3.727,8

-2.313,0

-38,0%

-285,9

-383,2

34,0%

Despesas e/ou receitas operacionais
administrativa
despesas com pessoal

Resultado bruto
R$ mil
18.881,4
73%

trabalho voluntário
despesas financeiras

17.316,8

As despesas administrativas subiram 52,1%, decorrente da mudança da sede, com aumento
das despesas fixas devido à ampliação do espaço na nova sede. É importante ressaltar que com
a negociação realizada com o condomínio, o IBGC obteve uma redução no valor dispendido
mensalmente pelo metro quadrado ocupado.

71%

2016

■ Resultado bruto

2017

■ %ROL

Despesas operacionais
As despesas operacionais atingiram R$ 17.443,4, 8,4% superiores em 2017
ante o exercício de 2016. Os principais impactos ocorreram nas despesas
administrativas e com depreciação que aumentaram, respectivamente, 52,1%
e 105,6%, em razão da mudança do escritório administrativo para a nova sede.
Já as despesas com pessoal cresceram 15,4%, devido à contratação da nova
superintendência no final de 2016. A queda registrada nas despesas com
trabalhos voluntários é consequência, principalmente, do menor volume de
trabalho da Strategy& em 2017 (a consultoria realizou, em regime pro bono,
uma pesquisa censitária com a comunidade de governança para viabilizar
a revisão profunda do planejamento estratégico em 2016). Já as despesas
financeiras cresceram, em razão da maior movimentação de títulos a receber
com a necessidade obrigatória, em 2017, da utilização da carteira registrada
na cobrança bancária.

O crescimento de 15,4% nas despesas de pessoal é decorrente do investimento do IBGC na
causa, com a implementação, desde o final de 2016, da Superintendência de Vocalização
e Influencia, responsável pela comunicação, pesquisas, publicações e comissões do IBGC.
A alta de 105,6% nas despesas de depreciação está diretamente ligada ao aumento no ativo
imobilizado que registrou R$ 2,5 milhões ante R$ 282,8 mil em 2016, pelos investimentos na
nova sede em São Paulo, no primeiro trimestre de 2017.

Superávit do exercício
O superávit do exercício de 2017 foi muito positivo, mesmo considerando o cenário adverso
vivenciado na economia brasileira, a transição de sede e a alocação das atividades das
Superintendências do instituto. O superávit atingiu R$ 1.438,0 registrando um acréscimo
de 17% ao registrado no exercício de 2016.
Graças aos esforços de sua administração em oferecer cursos e eventos aos associados, o
IBGC conseguiu superar a deterioração do ambiente econômico, que resultou na contração
da economia brasileira. O instituto registrou crescimento das receitas e manteve uma gestão
assertiva dos custos e despesas do exercício, mesmo considerando os dispêndios decorrentes
da mudança para a nova sede – ato que continuará trazendo benefícios de redução de custos
e despesas operacionais, bem como, melhor acolhimento e comodidade aos associados e ao
corpo funcional do IBGC.
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300

0
Superávit do exercício

“Em 2017, foi implementado um novo Fórum Exclusivo pelo
IBGC; desta vez, para membros de comitês de auditoria. Esse
tipo de oportunidade para discussão entre profissionais que
vivem desafios muito semelhantes em suas atividades é algo
que o instituto está em condições ideais para oferecer a seus
associados e, assim, poderia ser uma frente a ser expandida
para ainda mais agentes de governança nas empresas.”

R$ mil

1.229

1.438
6,0%

5,0%

Maria Helena Santana,
Integrante da comissão de Instituições Financeiras

2016

2017

Demonstração do valor adicionado

■ Resultado exercício   ■ % ROL

Em R$ mil

Investimentos
O IBGC investiu
R$ 2,5 milhões em 2017,
montante direcionado à nova
sede administrativa em São
Paulo, visando à redução
de custos com aluguéis de
espaços para cursos, reuniões
de comitês e eventos. Além
de proporcionar estrutura
adequada para os executivos
e funcionários do instituto.

Principais variações nas
contas patrimoniais

þ Contas a receber

Aumento de 20% devido
a vendas antecipadas
dos cursos da grade de
2018. Apesar de ser um
procedimento realizado
usualmente, o crescimento
se deve à reciprocidade
e procura do mercado
pelos cursos disponíveis na
categoria de comercialização
antecipada.
þ Ativo imobilizado
A variação decorre do fluxo
de caixa de investimentos
e se refere aos dispêndios
com investimentos
direcionados para a nova
sede, correspondente a
R$ 2,5 milhões no ano.

þ Contas a pagar

Acréscimo de 129%. Diferente
de 2016, houve maior
número de cursos realizados
no mês de dezembro e
consequente concentração
de títulos (relativos a despesas
dos respectivos cursos)
que fecharam o ano com
vencimento em aberto.
þ Obrigações tributárias
Aumento de 31,5%, decorrente
da maior base de cálculo, em
função do crescimento do
quadro de colaboradores e,
consequentemente, da folha
de pagamento.
þ Receitas antecipadas
As receitas antecipadas
cresceram 32,8% devido a
antecipação de patrocínios
e receitas de cursos.
þ Patrimônio Líquido
O Patrimônio Líquido aumentou
20,6% graças ao superávit
registrado no exercício.

2016

2017

Receitas

19.374,6

22.890,3

Custos de serviços

(6.402,1)

(6.570,3)

(=) Valor adicionado bruto

12.972,4

16.320,0

(252,9)

(519,7)

12.719,5

15.800,3

1.177,6

902,3

13.897,1

16.702,6

Pessoal

8.321,9

9.487,9

Impostos/taxas/contribuições

1.874,3

2.330,2

Remuneração de capital de terceiros

2.471,8

3.446,4

Lucros / prejuizos do exercício

1.229,0

1.438,0

(=) Disribuição do valor adicionado

13.897,1

16.702,5

Retenções
(=) Valor adicionado produzido pela entidade

Valor adicionado recebido em transferência
(=) Valor adicionado total a distribuir

Distribuição do valor adicionado
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4

Direcionamento
estratégico

GRI 102-15, 102-26

Ao longo de 2017, o planejamento estratégico 2017-2020 pautou e guiou as
ações desenvolvidas pelo IBGC. O planejamento foi revisto em 2016, ano em
que o conselho de administração e a gestão refletiram sobre a atuação e
a estratégia do instituto. Contando com o apoio e consultoria pro bono da
Strategy&, subsidiária da PwC, o IBGC realizou uma pesquisa censitária com
as principais partes interessadas, chegando às dimensões estratégicas.

Balanced scorecard (BSC) 2017-2020
Partes interessadas
1. Priorizar empresas familiares
e listadas.
2. Focar em conhecimento,
disseminação e influência.
3. Atuar em Sociedades de
Economia Mista (SEMs) e em temas
selecionados de Empresas Públicas.
4. Capturar oportunidades para outros
públicos, observando condições
de geração de impacto relevante
em Governança, capacitações do
Instituto ou de parceiros com funding
específico.
5. Intensificar a atuação em
vocalização e influência incluindo
um posicionamento proativo em
bandeiras prioritárias.
Aprendizado e crescimento
6. Implementar a curadoria de
conteúdo e reforço de parcerias.

Processos internos
7. Reforçar a gestão dos cursos atuais.
8. Desenvolver cursos e eventos
selecionados para se tornarem
referências.
9. Direcionar a oferta de cursos
in-company para públicos priorizados.
10. Revisar o programa de certificação
de profissionais.
11. Fortalecer a gestão de
relacionamento com associados.
12. Revisar o modelo de gestão
dos capítulos.
13. Revisar o papel, modelo
operacional e gestão das comissões.
Financeira
14. Revisar e diversificar fontes de
recursos.
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“O IBGC presta um grande serviço à sociedade quando cruza o tema
da governança aos mais diferentes desafios vividos pelas empresas.
Por exemplo, como um conselho de administração deve lidar com
casos de corrupção? Como promover a integridade nos órgãos de
governança de uma instituição? São dilemas contemporâneos que
diariamente batem à porta de nossas instituições. Portanto, entendo
que o IBGC deve continuar a dar suporte aos seus associados em
relação aos diferentes e vindouros temas sob a ótica da governança.
A Rede Brasil do Pacto Global, especialmente por meio de seu Grupo
Temático em Anticorrupção e com suas diversas ações na área de
compliance, reconhece o brilhante trabalho do IBGC e destaca a
colaboração e a parceria de sucesso entre as duas instituições.”

Carlo Pereira,
Secretário Executivo da Rede Brasileira do Pacto Global da ONU

Plano de atração e priorização de empresas familiares

Em linha ao que foi definido no planejamento
estratégico, o IBGC estruturou um plano de
atração e priorização de empresas familiares,
envolvendo todas as atividades do instituto.
Com isso, foi possível intensificar e melhor
nortear as ações para esse público prioritário.
Destaque para as seguintes realizações
de 2017:

þ Publicações voltadas para o público de

empresas familiares
þ Lançamento, em eventos, do caderno
Governança da Família Empresária Conceitos básicos, desafios e recomendações
nos sete os capítulos
þ Finalização da publicação e da pesquisa
sobre protocolo de família
þ Publicação do artigo sobre a importância
das melhores práticas de governança
corporativa em empresas de controle familiar

5º Encontro de Conselheiros, cujo tema foi a dinâmica
do conselho, trouxe um painel dedicado à realidade
dos colegiados em empresas familiares

þ Curso de Governança Corporativa para
Empresas Familiares
þ Oferecimento do treinamento em maior
número de praças e com mais edições
þ Curso voltado para as próximas gerações
de Empresas Familiares
þ Foi desenvolvido o curso de Formação em
Governança para Empresas Familiares
þ Governança em Empresas Familiares como
tema dos seminários anuais regionais
þ Encontro de Conselheiros: painel dedicado
a discutir a dinâmina dos conselhos nas
empresas familiares
þ Congresso anual: trilha específica para
empresas familiares
þ Jornada Técnica Ásia: painéis e visitas a
empresas familiares em Hong Kong
þ Fórum Exclusivo de Governança em
Empresas Familiares: realização de quatro
edições no ano e com presença relevante.
þ Acesso às empresas familiares: foi
reorganizado o mailing para melhor atender
as necessidades deste público.
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SOBRE O RELATÓRIO

Atuação em 2017

GRI 102-45, 102-46, 102-47, 103-1, 102-48, 102-49, 102-40, 102-42, 102-43,
102-44, 102-50, 102-51, 102-52, 102-53, 102-54, 102-56, 102-32

A atuação no ano foi balizada pelos objetivos estratégicos.
Meta

Status

Iniciativa

Indicador estratégico
Plano de Atração e Priorização de Empresas Familiares.

100%

100%

Intensificação da atuação em
vocalização e influência incluindo
um posicionamento proativo em
bandeiras prioritárias

Produção de relatório de monitoramento da evolução das
melhores práticas a partir da pesquisa realizada e respondida
por 50% das empresas participantes do curso SEM.

100%

100%

Desenvolvimento e disseminação de documento de
orientação sobre compliance e integridade.

100%

120%

Lançamento do programa alumni

100%

100%

Reforço da gestão dos cursos atuais
-coordenação dos programas e
padronização de materiais

Revisão e edição do material dos cursos de Desenvolvimento
em Governança Corporativa; Formação em Governança para
Acionistas de Empresas Familiares; e Governança Corporativa
em Empresas Familiares.

100%

100%

Desenvolvimento de cursos e eventos
selecionados para se tornarem
referência (best seller)

Realizar duas turmas do curso de Desenvolvimento em
Governança Corporativa, com presença superior a 25 pessoas
e satisfação igual à média dos cursos abertos no ano.

100%

86%

Direcionamento da oferta de
cursos in-company para públicos
priorizados

Fechar projeto de treinamento para 3 turmas de SEM.

100%

100%

Revisão do programa de certificação
de profissionais

Elaborar e aprovar a nova proposta de valor para o programa
de certificação de conselheiros.

100%

120%

Melhorias na gestão de
relacionamento com associados

Implantação da régua de relacionamento.

100%

90%

Revisão do modelo de gestão dos
capítulos

Criação de novo regimento dos capítulos, prevendo novo
modelo de comitê coordenador, estrutura de monitoramento
e implementação do planejamento estratégico.

100%

70%

100%

90%

Revisão do papel, modelo
operacional e gestão das comissões

Revisão do Regimento Interno das Comissões, bem como de
seus objetivos.
Pré-aprovação, pela gestão do IBGC, de todos os projetos
(papers, vídeos, eventos, entre outros) a serem desenvolvidos
pelas comissões, projetos que deverão ser financeiramente
autossustentáveis (patrocinados).
Parceiros Potenciais do IBGC mapeados e definidos por
projeto (levantamento de oportunidades).

100%

120%

Definição de plataforma de software para o Programa de
Gestão do Conhecimento.

100%

120%

Cumprimento do orçamento anual.

100%

270%

Implementação da curadoria de
conteúdo e reforço de parcerias
Revisão e diversificação das fontes de
recursos

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
no site institucional, na aba IBGC. A versão
resumida é disponibilizada impressa
e distribuída aos associados (durante
assembleia e eventos) e ao público em geral
(em eventos e cursos).
O relatório deste ano contempla as
atividades realizadas entre o período de
1º de janeiro e 31 de dezembro de 2017. O
relato deu continuidade ao formato dos três
documentos anteriores, ao direcionar as
informações de modo a contemplar, além
de um balanço das atividades, seu impacto
e temas a influenciar de forma substancial as
avaliações e decisões das partes interessadas
relevantes.

O relatório está consonante com os
parâmetros propostos pela Abrasca. Além
disso, pelo segundo ano consecutivo, o
IBGC publica o relatório de acordo com as
diretrizes da Global Reporting Initiative (GRI),
uma das mais utilizadas e reconhecidas
em todo o mundo. A diretriz contribui para
a adoção da prática de medir, divulgar e
informar os públicos de interesse internos e
externos sobre o desempenho organizacional,
tendo como objetivo final promover o
desenvolvimento sustentável. Este relatório foi
desenvolvido de acordo com o GRI Standards
(opção “Essencial”). O conteúdo também está
alinhado ao conceito de Relato Integrado, de
forma a evidenciar a capacidade do instituto
de gerar valor ao longo do tempo.
Como parte da aplicação da metodologia,
o processo adotado para definir o conteúdo
e os limites materiais partiu da coleta de
opiniões das partes relevantes interessadas,
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.
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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. Também foram
consultados conselheiros de administração,
presidentes de entidades que atuam no
mercado de capitais e acadêmicos.
Os tópicos que, após análise, foram
enquadrados como “muito relevantes” e
“relevantes” na matriz de materialidade
estão sendo mais uma vez tratados ao longo
deste relatório, tanto por meio do conteúdo,
extraído de materiais e entrevistas com os
superintendentes do IBGC quanto por meio
de coleta das respostas aos indicadores 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. 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 vocalização e
influência (advocacy).

Entre as principais preocupações e tópicos
levantados pelas partes interessadas
relevantes, figuram a priorização de temas
abordados pelo instituto e de públicos
de cursos e eventos, o que motivou o
redirecionamento do IBGC e motiva seu
Planejamento Estratégico.
Além disso, foram mantidas as abordagens
de conteúdo econômico e social, bem como
o relato de indicadores setoriais desenvolvidos
especialmente para organizações não
governamentais. Permaneceu relevante ao
IBGC prestar contas que demonstrassem seu
desempenho no ano e o impacto de suas
iniciativas.
Todo o material passou por análise do
conselho de administração, para então ser
submetido aos associados, em assembleia
geral ordinária, e aos demais interessados
relevantes, por meio do site institucional. O
conjunto de informações deve ser suficiente
para que os públicos possam acompanhar
e avaliar as ações de 2017 da gestão e do
conselho de administração do instituto.
Dúvidas e sugestões em relação ao
conteúdo podem ser direcionadas ao e-mail
comunicacao@ibgc.org.br.
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Raimundo Padilha
Richard Doern
Roberto Faldini
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Câmara Brasil Alemanha AHK
Cipe
Deloitte
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Matriz de materialidade

PI

PE
Governança
(ex.: estrutura de governança, composição, papel
desempenhado etc.)

Público interno (PI) para
o qual o tópico é material

Público externo (PE) para
o qual o tópico é material

Ética e integridade
(ex.: valores, princípios, normas etc.)

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

Poder Público:
þ Reguladores
þ Legislativo
þ Executivo
þ Judiciário

Conscientização do público e advocacy
(ex.: processos para comunicar, formular, vocalizar e
implementar campanhas de conscientização do público etc.)

Usuários:
þ Participantes de cursos
þ Participantes de eventos
þ Conselheiros certificados
Colaboradores:
þ Equipe IBGC
þ Voluntários (associados e
não associados)

Fornecedores:
þ Espaços locados para
eventos, cursos e sede
Viagens e hospedagem
þ Instrutores**
þ Fornecedor de
vale-refeição
þ Agência de comunicação
þ Fornecedor de plano
de saúde
þ Serviço de alimentação
para eventos e cursos
þ Assessoria contábil
þ Assessoria em
informática
Sociedade civil:
þ Autorreguladores
þ Entidades do terceiro setor
þ Não associados
þ Mídia

Presença no mercado
(ex.: variação da proporção do salário mais baixo, discriminado
por gênero, comparado ao salário mínimo local)
Captação ética de recursos
(ex.: fontes de captação de recursos)
Alocação de recursos
(ex.: destinação dos recursos, financiamento de eventos etc.)
Emprego
(ex.: benefícios oferecidos a funcionários, taxa de retorno ao
trabalho após licença-maternidade etc.)
Treinamento e educação
(ex.: número médio de horas de treinamento por ano por
funcionário, programas de gestão de competência etc.)
Diversidade e igualdade de oportunidade
(ex.: composição dos grupos responsáveis pela governança de
acordo com gênero, raça e faixa etária etc.)
Desempenho econômico
ex.: valor gerado e distribuído, etc.)
Emissões
(ex.: emissões de gases de efeito estufa, outras emissões etc.)
Impactos econômicos indiretos
(ex.: investimentos em infraestrutura,
investimentos em serviços etc.)
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ÍNDICE REMISSIVO GRI

Governança

GRI 102-55

Conteúdo Geral

Página/Resposta

Estratégia e Análise
102-14

Declaração do principal tomador de decisão da organização

102-15

Descrição dos principais impactos, riscos e oportunidades

6
39 e 109

Perfil Organizacional
102-1

Nome da organização

24

102-2

Principais atividades, marcas, produtos e serviços

102-3

Localização da sede da organização

102-4

Localização das operações da organização

24

102-5

Natureza da propriedade e forma jurídica da organização

24

102-6

Mercados em que a organização atua

24

102-7

Porte da organização

46

102-8

Informações sobre empregados e outros trabalhadores

46

102-41

Percentual do total de empregados cobertos por acordos de negociação
coletiva

46

102-9

Descrição da cadeia de fornecedores da organização

121

102-10

Mudanças significativas ocorridas no período coberto pelo relatório
em relação ao porte, estrutura, participação acionária ou cadeia de
fornecedores

24; 55; 74 e 87
45 e 121

26 e 121

102-11

Como a organização adota a abordagem ou o princípio da precaução

39

102-12

Cartas, princípios ou outras iniciativas que a organização subscreve ou
endossa

87

102-13

Participação em associações

41

Aspectos Materiais Identificados e Limites
102-45

Entidades incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas ou
documentos equivalentes

102-46

Definição do conteúdo do relatório e limites dos temas materiais

113

102-47

Temas materiais identificados

113

103-1

Explicação sobre os temas materiais

113

102-48

Efeito de reformulações de informações fornecidas em relatórios anteriores

113

102-49

Alterações significativas em relação a períodos cobertos por relatórios
anteriores

113

101 e 113

Engajamento de Stakeholders
102-40

Grupos de stakeholders engajados pela organização

113

102-42

Base usada para a identificação e a seleção de stakeholders

113

102-43

Abordagem adotada para engajar stakeholders

113

102-44

Principais tópicos e preocupações levantadas pelos stakeholders e
medidas adotadas pela organização para abordá-los

113

Período coberto pelo relatório

113

102-51

Data do relatório anterior mais recente

113

102-52

Ciclo de emissão de relatórios

113

Perfil do Relatório
102-50

102-53

Contato para perguntas sobre o relatório ou seu conteúdo

113

102-54

Opção “de acordo” escolhida de acordo com a GRI Standards

113

102-55

Sumário de conteúdo da GRI

118

102-56

Políticas e práticas quanto à verificação externa

113

102-18

Estrutura de governança e sua composição

26

102-19

Processo usado para a delegação de autoridade sobre tópicos
econômicos, ambientais e sociais

26

102-20

Designação de um ou mais cargos e funções de nível executivo como
responsável pelos tópicos econômicos, ambientais e sociais

26

102-21

Processos de consulta usados entre os stakeholders e o mais alto órgão de
governança em relação aos tópicos econômicos, ambientais e sociais

26

102-22

Composição do mais alto órgão de governança e dos seus comitês

26

102-23

Relato se o presidente do mais alto órgão de governança é também um
diretor executivo

26

102-24

Processos de seleção e nomeação para o mais alto órgão de governança e
seus comitês

26

102-25

Processos usados pelo mais alto órgão de governança para garantir a
prevenção e administração de conflitos de interesse

26

102-26

Papéis desempenhados pelos mais alto órgão de governança e pelos
executivos sêniores no desenvolvimento, aprovação e atualização de
propósitos, declarações e definição de estratégias, políticas e metas
relacionadas a impactos econômicos, ambientais e sociais

26 e 109

102-27

Medidas tomadas para desenvolver e aprimorar o conhecimento do mais
alto órgão de governança sobre tópicos econômicos, ambientais e sociais

102-28
102-29
102-30
102-31

Processos de avaliação do desempenho do mais alto órgão de governança
e medidas tomadas em relação à governança de tópicos econômicos,
ambientais e sociais
Papel desempenhado pelo mais alto órgão de governança na identificação
e gestão de impactos, riscos e oportunidades derivados de questões
econômicas, ambientais e sociais
Papel desempenhado pelo mais alto órgão de governança na análise da
eficácia dos processos de gestão de risco da organização para tópicos
econômicos, ambientais e sociais
Frequência em que o mais alto órgão de governança analisa impactos,
riscos e oportunidades derivados de questões econômicas, ambientais e
sociais

26
26
26
39
39

102-32

Órgão ou cargo de mais alto nível que analisa e aprova formalmente o
relatório de sustentabilidade da organização

113

102-33

Processo adotado para comunicar preocupações críticas ao mais alto
órgão de governança

26

102-34

Natureza e número total de preocupações críticas comunicadas e
mecanismos adotados para abordá-las e resolvê-las

26

102-35

Políticas de remuneração aplicadas ao mais alto órgão de governança e a
executivos sêniores

26

102-36

Processo adotado para a determinação da remuneração

46

102-37

Modo como as opiniões dos stakeholders são solicitadas e levadas em
conta em relação à remuneração

46

102-38

102-39

Proporção entre a remuneração anual total do indivíduo mais bem pago
da organização em cada país em que a organização possua operações
significativas e a remuneração média anual total de todos os empregados
no mesmo país
Proporção entre o aumento percentual da remuneração total anual do
indivíduo mais bem pago da organização em cada país em que possua
operações significativas e o aumento percentual médio da remuneração
anual total de todos os empregados no mesmo país

46

46

Ética e Integridade
102-16

Valores, princípios, padrões e normas de comportamento da organização,
como códigos de conduta e de ética

21

102-17

Mecanismos de aconselhamento e preocupações sobre ética

26
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COMPLEMENTOS DOS INDICADORES GRI

Tópicos Específicos de Divulgação
Categoria: Econômica

GRI 102-3

Tópico: Desempenho econômico
103-1, 103-2, 103-3

Abordagem de gestão

101

201-1

Valor econômico direto gerado e distribuído

101

Tópico: Presença no mercado
103-1, 103-2, 103-3

Abordagem de gestão

46

202-1

Variação da proporção do salário mais baixo, discriminado por gênero,
comparado ao salário mínimo local em unidades operacionais
importantes

46

Tópico: Impactos econômicos indiretos
103-1, 103-2, 103-3

Abordagem de gestão

87

203-2

Impactos econômicos indiretos significativos, inclusive a extensão dos
impactos

87

103-1, 103-2, 103-3

Abordagem de gestão

40

305-1

Emissões diretas de gases de efeito estufa (GEE) (Escopo 1)

40

Abordagem de gestão

46

Categoria: Ambiental
Tópico: Emissões		

Categoria: Social
Tópico: Emprego		
103-1, 103-2, 103-3
401-1
401-2

Número total e taxas de novas contratações de empregados e rotatividade
de empregados por faixa etária, gênero e região
Benefícios concedidos a empregados de tempo integral que não são
oferecidos a empregados temporários ou em regime de meio período,
discriminados por unidades operacionais importantes da organização

46
46

Tópico: Treinamento e educação
103-1, 103-2, 103-3
404-1
404-2

Abordagem de gestão
Número médio de horas de treinamento por ano por empregado,
discriminado por gênero e categoria funcional
Percentual de empregados que recebem regularmente análises de
desempenho e de desenvolvimento de carreira, discriminado por gênero e
categoria funcional

46
46
46

Tópico: Diversidade e igualdade de oportunidade
103-1, 103-2, 103-3

Abordagem de gestão

46

405-1

Composição dos grupos responsáveis pela governança e discriminação de
empregados por categoria funcional, de acordo com gênero, faixa etária,
minorias e outros indicadores de diversidade

46

Tópico: Igualdade de remuneração para mulheres e homens		
103-1, 103-2, 103-3
405-2

Abordagem de gestão
Razão matemática do salário e remuneração entre mulheres e homens,
discriminada por categoria funcional e unidades operacionais relevantes
Conteúdos Setoriais

46
46

Categoria: Efetividade do programa
Tópico: Conscientização do público e advocacy
103-1, 103-2, 103-3

Abordagem de gestão

55, 75 e 87

NGO5

Conscientização do público e advocacy

55, 74 e 87

Tópico: Alocação de recursos
103-1, 103-2, 103-3

Abordagem de gestão

101

NGO7

Alocação de recursos

101

Tópico: Captação ética de recursos
103-1, 103-2, 103-3

Abordagem de gestão

101

NGO8

Fonte de recursos por categoria e 5 maiores doadores/mantenedores e o
valor monetário das doações

101

Avenida das Nações Unidas, 12.551 – 21º andar
CEP: 04578-903 – São Paulo (SP)

GRI 102-9, 102-10

A cadeia de fornecedores do IBGC é composta por grupos
de diferentes áreas. Os principais fornecedores de 2017
foram instrutores, que participam ativamente das atividades
desenvolvidas pelo instituto, espaços locados para eventos,
viagens e hospedagens, assessoria de informática, além de
fornecedores de vale-refeição e plano de saúde.
Os dez maiores serviços prestados ao IBGC representam
58,3% das despesas da cadeia de fornecedores do instituto.
Em 2017, não houve alteração significativa entre os principais
fornecedores. A organização ainda não tem contratualizadas
questões de sustentabilidade com seus fornecedores, a
exemplo de cláusulas referentes à proibição de trabalho
análogo à escravo ou à exigência de boas práticas de direitos
humanos. Essa questão será avaliada pelo IBGC nos próximos
anos. O risco relacionado aos impactos socioambientais, em
análise de impacto da cadeia, foi considerado baixo.
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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 2017 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 2017, 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, aplicáveis às entidades sem fins lucrativos (ITG 2002).
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.
Responsabilidades da Administração e da governança pelas
demonstrações contábeis
A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação
das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades sem fins lucrativos (ITG 2002) 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.
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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:
þ 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 maiortdo 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.
þ 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.
þ Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a
razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas
pela Administração.
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þ 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 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.
þ 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.

BALANÇOS PATRIMONIAIS
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (em reais)

Ativo
Nota
explicativa

2017

2016

Circulante
Caixa e equivalentes de caixa

3

9.195.634

9.254.820

Contas a receber

4

2.179.379

1.816.552

Impostos a recuperar

-

-

4.980

Outras contas a receber

-

235.484

199.993

11.610.497

11.276.345

195.920

-

Não circulante
Caução
Imobilizado

5

2.072.429

210.956

Intangível

6

704.975

654.310

2.973.324

865.266

14.583.821

12.141.611

2017

2016

Total do ativo

Passivo e patrimônio líquido
Nota
explicativa
Circulante

São Paulo, 02 de fevereiro de 2018.

BDO RCS Auditores Independentes SS
CRC 2 SP 013846/O-1
		
Jairo da Rocha Soares
Contador CRC 1 SP 120458/O-6
Victor Henrique Fortunato Ferreira
Contador CRC 1 SP 223326/O-3

Contas a pagar

-

464.489

202.708

Obrigações sociais

-

392.723

350.938

Obrigações tributárias

-

114.566

87.148

Provisão de férias e remuneração variável

7

2.409.593

2.423.905

Receitas antecipadas

8

2.784.973

2.097.464

6.166.344

5.162.162

8.417.477

6.979.449

8.417.477

6.979.449

14.583.821

12.141.611

Não circulante
Patrimônio social

9

Total do passivo e do patrimônio líquido

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

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (em reais)

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (em reais)

Nota
explicativa

2017

2016

Receitas operacionais

Saldos em 31 de dezembro de 2015

Sem restrições

Patrimônio
social

Superávit
acumulado

Total

5.750.404

-

5.750.404

-

1.229.045

1.229.045

Com cursos

2.2.2

14.214.067

11.934.642

Com anuidades

2.2.3

3.291.912

2.755.770

Superávit do exercício

Com congressos

2.2.4

Transferência do superávit do exercício

1.229.045

(1.229.045)

-

Saldos em 31 de dezembro de 2016

6.979.449

-

6.979.449

-

1.438.028

1.438.028

1.438.028

(1.438.028)

-

8.417.477

-

8.417.477

2.788.388

2.432.067

Com certificação e banco de conselheiros

-

621.944

637.041

Com publicações, pesquisas,
vocalização e influência

-

272.472

264.782

10

848.762

486.696

Outras receitas

-

88.872

187.631

Trabalho voluntário

11

2.738.975

4.699.871

Receitas financeiras

13

Com palestras e eventos

902.313

1.177.633

25.767.705

24.576.133

110.000

114.886

110.000

114.886

Superávit do exercício
Transferência do superávit do exercício
Saldos em 31 de dezembro de 2017

Com restrições
Com cursos

2.2.2

Custos operacionais
Com cursos

-

(3.688.396)

(3.586.217)

Com congressos

-

(1.530.175)

(1.417.037)

10

(514.952)

(421.752)

-

(349.357)

(291.788)

Com certificação e banco de conselheiros

-

(155.228)

(137.149)

Trabalho voluntário

11

(426.015)

(972.105)

Outros custos

17

(332.160)

(548.209)

(6.996.283)

(7.374.258)

18.881.422

17.316.761

Com palestras e eventos
Com publicações, pesquisas,
vocalização e influência

(=) Resultado bruto
Receitas/(despesas) operacionais
Administrativas

-

(2.550.266)

(1.677.070)

Despesas com pessoal

12

(11.074.259)

(9.595.264)

Depreciações e amortizações

-

(519.763)

(252.867)

Aluguel e condomínio

-

(602.994)

(548.826)

Trabalho voluntário

11

(2.312.960)

(3.727.766)

Despesas financeiras

13

(383.152)

(285.923)

(17.443.394)

(16.087.716)

1.438.028

1.229.045

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

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

129

130

Demonstrações Financeiras 2017

IBGC

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (em reais)

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (em reais)

2017

2016

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Superávit do exercício

1.438.028

1.229.045

2017

2016

Receitas

22.890.312

19.374.559

Custos de serviços

(6.570.268)

(6.402.153)

(=) Valor adicionado bruto

16.320.044

12.972.406

(519.763)

(252.867)

15.800.281

12.719.539

902.313

1.177.633

16.702.594

13.897.172

Pessoal

9.487.940

8.321.985

Itens que não afetam o caixa
(+) Depreciações e amortizações

519.763

252.867

Retenções

(+) Perda estimada com créditos de liquidação duvidosa

90.000

40.000

(=) Valor adicionado produzido pela entidade

2.047.791

1.521.912

(=) Superávit ajustado

Valor adicionado recebido em transferência
(+/-) Variação nas contas patrimoniais
(-) Contas a receber

(=) Valor adicionado total a distribuir
(452.827)

(922.610)

4.980

(554)

(231.411)

(135.972)

261.781

60.757

Impostos/taxas/contribuições

2.330.214

1.874.322

(+) Obrigações sociais

41.785

76.267

Remuneração de capital de terceiros

3.446.412

2.471.819

(+/-) Obrigações tributárias

27.418

24.706

Lucros / prejuizos do exercício

1.438.028

1.229.045

(14.312)

891.247

16.702.594

13.897.172

687.509

745.803

2.372.714

2.261.556

(2.501.121)

(282.778)

69.221

-

(2.431.900)

(282.778)

(59.186)

1.978.778

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício

9.254.820

7.276.042

Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício

9.195.634

9.254.820

(59.186)

1.978.778

(-) Impostos a recuperar
(+/-) Outras contas a receber
(-) Contas a pagar

(+) provisão de férias e remuneração variável
(+/-) Receitas antecipadas
(=) Fluxo de caixa gerado pelas atividades operacionais
Fluxo de caixa utilizado nas atividades de investimento
Aquisição de bens do ativo fixo e intangível
Baixa de bens do ativo fixo
(=) Fluxo de caixa consumido nas atividades de investimento
(=) Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa

(=) Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa

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

Distribuição do valor adicionado

(=) Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa
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NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO
ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (em reais)

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;
d. Estimular empresas a adotar como diretrizes fundamentais de gestão e controle a
transparência, a prestação de contas, a equidade e a responsabilidade corporativa;
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;
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.
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.
As presentes demonstrações contábeis foram aprovadas pela Administração do Instituto
em 06 de fevereiro de 2018.
2.2. Principais práticas contábeis adotadas
2.2.1. Receitas e despesas
As receitas de cursos, inscrições, anuidades, eventos e as despesas são contabilizadas com
base no regime contábil de competência de exercício. Uma receita não é reconhecida se há
uma incerteza significativa da sua realização.
2.2.2. Receita de cursos
Receitas provenientes de cursos oferecidos pelo Instituto para formação, informação,
aprimoramento de conhecimento e padrão superior de educação continuada para
conselheiros de administração, proprietários, gestores, herdeiros, sucessores, investidores
e executivos de empresas, além de profissionais das mais diversas áreas, associados ao
Instituto ou não.
Em atendimento à Resolução nº 1.409/12 que trata o item 2.1.1. deste relatório, o IBGC
demonstra uma linha de Receita com Restrição, que são fontes de recursos captados com
parceiros, e que tem destino de aplicação específica, não podendo este recurso ser utilizado
para outra finalidade que não a contratada.
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 a 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.
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2.2.4. Receitas de congressos
As receitas relacionadas à arrecadação de congressos são provenientes de patrocínio e
inscrições dos eventos listados a seguir:
þ 18º Congresso Brasileiro de Governança Corporativa;
þ 5º Encontro de Conselheiros.
Tais receitas são apropriadas para o resultado no mês de sua realização.
2.2.5. Caixa e equivalentes de caixa
Incluem caixa, saldos positivos em conta movimento e aplicações financeiras resgatáveis
no prazo de 90 dias das datas dos balanços e com risco insignificante de mudança de
seu valor de mercado. As aplicações financeiras incluídas nos equivalentes de caixa, em
sua maioria, são classificadas na categoria “ativos financeiros ao valor justo por meio do
resultado”. A abertura dessas aplicações por tipo de classificação está apresentada na Nota
Explicativa nº 3.
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 2017 e 2016 não foi necessária à contabilização de
perdas de redução ao valor recuperável (impairment).
2.2.8. Intangível
Ativos intangíveis adquiridos separadamente são mensurados no reconhecimento inicial
ao custo de aquisição e, posteriormente, deduzidos da amortização acumulada e perdas
do valor recuperável, quando aplicável. Os ativos intangíveis com vida útil definida são
amortizados de acordo com sua vida útil-econômica estimada e, quando são identificadas
indicações de perda de seu valor recuperável, são submetidos a teste para análise de perda
no seu valor recuperável.
2.2.9. Ativos e passivos contingentes
Os passivos contingentes são reconhecidos quando, baseado na opinião de assessores
jurídicos, for considerado provável o risco de perda de uma ação judicial ou administrativa,
gerando uma provável saída de recursos para a liquidação das obrigações e quando os
montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os ativos contingentes
são reconhecidos quando a administração possui total controle da situação ou quando há
garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, sobre as quais não cabem mais recursos.
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Na avaliação dos consultores jurídicos não há ações relevantes decorrentes do curso normal
das suas operações envolvendo questões trabalhistas, aspectos cíveis e fiscais com risco de
perda possível ou provável.
2.2.10. Demais ativos e passivos circulantes e não circulantes
Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos
correspondentes encargos e variações monetárias incorridas até a data do balanço.
2.2.11. Superávit do exercício
É incorporado pelo patrimônio social no encerramento do exercício social.
2.2.12.Obrigações tributárias
O Instituto é uma entidade sem fins lucrativos e, portanto, goza da isenção do Imposto
de Renda e Contribuição Social de acordo com o artigo 15 da Lei nº 9.532/97. Ele goza
também de isenção de outros tributos federais, como a COFINS e o PIS. A tributação sobre
rendimentos de aplicação financeira obedece a legislação em vigor e é retida na fonte.
2.2.13. Provisão para contingências
As provisões para contingências são reconhecidas quando o Instituto tem uma obrigação
presente ou não formalizada como resultado de eventos passados, sendo provável que uma
saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação e o valor possa ser estimado
com segurança. Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, com base nas opiniões dos assessores
jurídicos, não há provisão a ser constituída.
2.2.14. 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 doadas pelos professores e também horas de aula ministradas por Conselheiros
e Diretores do Instituto que são impedidos por diretriz interna de receber remuneração
enquanto titulares dos cargos. A quantidade de horas-aula não remuneradas foi
multiplicada pelo valor base da hora-aula praticada pelo Instituto no ano de 2017.
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.
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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.

Certificação e banco de conselheiros

2.2.15. 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.
2.2.16. Política de gestão de riscos
O Instituto possui um plano de gerenciamento de crise. Este plano contempla um
processo para monitorar os fatores de risco que possam afetar as operações do Instituto,
identificando impacto, probabilidade de ocorrência, ações e recomendações preventivas e
corretivas, envolvidos e responsáveis.
Há uma matriz de riscos que podem afetar o IBGC, nessa matriz há um total de 60 riscos,
classificados em três categorias: estratégico, financeiro e operacional.
Periodicamente o comitê de auditoria e riscos acompanha esse assunto e reporta ao
conselho de administração.

Cartão de crédito
Perdas estimadas para crédito de liquidação duvidosa

Móveis e Computadores
utensílios
e periféricos

Saldos em 31 de dezembro de 2016
Custo total
Depreciações acumuladas
Valor líquido

Baixas de custo

2017

2016

126.090

669.654

9.069.544

8.585.166

9.195.634

9.254.820

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.

2017

2016

78.232

18.365

2.167.850

1.822.064

28.460

17.304

7.620

28.819

(102.783)

(70.000)

2.179.379

1.816.552

5. Imobilizado
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, o total de imobilizado, sem restrições, era composto da
seguinte forma:

Aquisição

3. Caixa e equivalentes de caixa
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, o total de caixa e equivalentes de caixa, sem restrições, era
composto da seguinte forma:

Aplicações financeiras

Anuidades
Cursos e eventos diversos

Os valores estimados encontram-se divulgados na nota explicativa n° 11.

Caixa e bancos

4. Contas a receber

Baixa de Depreciação

Benfeitoria
em imóveis
de terceiros

Outros

Imobilizado
total

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

580.030

86.991

1.148.975

382.430

2.198.426

(202.983)

(291.964)

(12.383)

(507.330)

173.214

252.513

12.383

438.110

Depreciações

(57.096)

(42.499)

(142.122)

(26.016)

(267.733)

Saldos em 31 de dezembro de 2017

547.566

143.327

990.336

391.200

2.072.429

Custo total

632.906

467.295

1.118.654

419.018

2.637.872

Depreciações acumuladas

(85.340)

(323.968)

(128.318)

(27.818)

(565.443)

Valor líquido

547.566

143.327

990.336

391.200

2.072.429

10

20

16

10

Taxas anuais de depreciação - %

Em 2017 o instituto alterou a sua sede social e realizou investimentos tratados como
benfeitorias em imóveis de terceiros, que será amortizado pelo prazo do contrato do aluguel.
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6. Intangível líquido
Intangível total
Saldo em 31 de dezembro de 2016

654.310

Custo total

1.048.876

Amortização acumulada

(394.566)

Valor líquido

654.310

Aquisições

302.694

Amortizações

(252.029)

Saldo em 31 de dezembro de 2017

704.975

Custo total

1.351.569

Amortização acumulada

(646.594)

Valor líquido

704.975

Taxas anuais de amortização - %

2017

2016

Honorários dos professores dos cursos

9.900

12.905

Serviços de consultoria

816.115

3.459.200

1.912.960

1.227.766

2.738.975

4.699.871

2017

2016

(7.356.069)

(6.577.752)

(1.421.162)

(965.430)

(2.297.028)

(2.052.082)

(11.074.259)

(9.595.264)

2017

2016

868.560

1.151.444

Conselho, comitês, diretoria e coordenadores

12. Despesas com pessoal

Salários, férias e 13º salário
Benefícios
2017

2016

812.441

747.885

Encargos sobre férias

280.292

258.020

Remuneração variável

1.316.860

1.287.000

-

131.000

2.409.593

2.423.905

Rescisões

11. Trabalho voluntário

33 e 20

7. Provisão de férias e remuneração variável

Provisão de férias

10. Receitas e custos com palestras e eventos
Em 2017 a receita no valor de R$ 848.762 contempla receitas no total de R$ 292.016 referente a
reembolsos de custos e despesas com eventos realizados pelo Global Reporting Initiative (GRI).

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 2018. 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.

Encargos e contribuições

13. Resultado financeiro

Receitas
Rendimento de aplicação financeira
Descontos obtidos
Juros ativos
Variação cambial ativa
Outras receitas

7.899

9.298

15.990

4.337

9.659

12.200

205

354

902.313

1.177.633

(69.406)

(68.168)

(1.287)

(2.646)

(80.602)

(56.402)

(5.638)

(6.500)

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

Resultado financeiro líquido

(14.185)

(14.601)

(212.034)

(137.606)

(383.152)

(285.923)

519.161

891.710
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14. Cobertura de seguros
A Administração do condomínio onde se localiza a Sede do Instituto tem por política manter
cobertura de seguros no montante adequado aos possíveis riscos com sinistros de seu
imóvel. Adicionalmente, para proteger seu ativo imobilizado, o Instituto contratou um seguro
empresarial específico:
Cobertura
Incêndio, inclusive decorrentes de tumultos, greves e lock-out, queda de
aeronaves, queda de raio e explosão de qualquer natureza
Danos elétricos

Cobertura (R$)
1.329.111
100.000

Roubo e/ou furto qualificado de bens
Despesas e/ou perda de aluguel

50.000
850.000

Equipamentos eletrônicos

As premissas de risco adotadas, dada suas naturezas, não fazem parte do escopo de auditoria e,
consequentemente, não foram examinadas pelos auditores do Instituto.
15. Benefício fiscal para entidade sem fins lucrativos
O Instituto é isento do pagamento de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e de Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), de acordo com o artigo 15 da Lei nº 9.532/97, cujos valores
renunciados no exercício fiscal de 2017 e 2016, caso a obrigação devida fosse, seriam:

50.000

Tumultos e greves

100.000

Quebra de vidros

100.000

Derrame de sprinklers

500.000

Equipamentos móveis

10.000

LC instalação em novo local

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

500.000

Despesas fixas (PI 6 meses)

2017

2016

359.507

307.261

129.422

110.614

488.929

417.875

1.329.111

Valor do prêmio líquido

3.179

Para atendimento aos serviços prestados de cursos e eventos, que são realizados na própria
sede do IBGC, foi contratado um seguro específico de RC eventos:

Cobertura
RC cobertura básica
RC imóveis

Cobertura (R$)
1.000.000
250.000

RC incêndio e roubo

50.000

RC bens de terceiros

100.000

RC danos morais

200.000

Equipamentos diversos
Objetos cenográficos

5.000
30.000

Morte acidental - staff

200.000

Invalidez permanente total ou parcial por acidente - staff

200.000

Despesas médico-hospitalar e odontológica - staff

20.000

Morte acidental – público

2.800.000

Invalidez permanente total ou parcial por acidente – público

2.800.000

Despesas médico-hospitalar e odontológica - público
Valor do prêmio líquido

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 líquido de R$ 8.906 (oito mil, novecentos e seis reais) com
abrangência mundial e com vencimento em 21 de outubro de 2018.

280.000
12.665

16. Instrumentos financeiros
As transações financeiras existentes envolvem ativos e passivos usuais e pertinentes à
atividade econômica do Instituto, particularmente aplicações financeiras com vencimentos
de curto prazo, contas a receber e contas a pagar. Essas transações são apresentadas
no balanço pelos valores de custo, acrescidas das respectivas apropriações de receitas e
despesas que tendo em vista a natureza das transações e os seus períodos de vencimento, se
aproximam dos valores de mercado.
Durante os exercícios de 2017 e 2016, o Instituto não efetuou transações envolvendo
instrumentos financeiros na forma de derivativos.
17. Outros custos operacionais
Os valores desta rubrica são relativos a despesas com iniciativas diversas (passagens/
hospedagens em viagens, reuniões, refeições, deslocamentos, locação de espaço, etc.) de
membros do IBGC (conselho de administração, comitês, comissões, Diretorias e staff) para
atender aos objetivos sociais estabelecidos no estatuto.
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RELATÓRIO DO COMITÊ DE AUDITORIA E RISCOS

Examinamos os balanços patrimoniais do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa em 31
de dezembro de 2017 e as demonstrações contábeis correspondentes ao superávit, às mutações
do patrimônio líquido e aos fluxos de caixa relativos ao exercício findo naquela data. Nas
reuniões com os membros da diretoria e superintendência foram monitorados e avaliados os
riscos envolvidos nas atividades do IBGC, com a pertinente revisão dos itens da Matriz de Riscos
e a classificação de cada um deles, de acordo com o cenário corrente em 2017. Acompanhamos
os trabalhos de elaboração do Orçamento 2018, 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:
þ Revisão dos pareceres técnicos que subsidiam as práticas do instituto com foco no controle e
supervisão do mapeamento tributário
þ Dinâmica das aplicações financeiras;
þ Implementação do Canal de Denúncias;
þ Acompanhamento do Plano de Ação da Gestão em relação aos itens da carta de controles
de 2017 dos auditores externos;
þ Análise e revisão das isenções tributárias do Instituto e os documentos que as subsidiam;
þ Atualização do regimento interno do Comitê de Auditoria.
Com base nos quesitos da Política de Contratação de Auditores Independentes do Instituto,
o COAUD recomendou a cotação de outras auditorias e, após intenso trabalho de análise das
propostas recebidas, recomendou a substituição do auditor independente para 2018.
Analisamos o parecer emitido pelos auditores independentes sem ressalvas em 06 de
fevereiro de 2018, e entendemos que as demonstrações financeiras em 31 de dezembro de
2017 apresentam adequadamente a posição financeira e patrimonial do Instituto Brasileiro de
Governança Corporativa em relação às práticas contábeis adotadas no Brasil, recomendando
que as mesmas sejam aprovadas pelo conselho de administração.
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