


PARCEIROS



Fundado em 2012, o Instituto de Desenvolvimento do Mercado de Capitais dedica-se
a apoiar empresas brasileiras de capital fechado em suas jornadas de acesso
a oportunidades nos mercados de M&A, financeiro e de capitais. Ao longo dos anos
de atividade, o IDMC já realizou mais de 60 eventos temáticos em M&A e Mercado
de Capitais, 3 Missões Internacionais de Mercado de Capitais (NY e Toronto), Programas 
de Imersão em Private Equity e Abertura de Capital, entre outros seminários, cursos
e eventos temáticos. O IDMC mantém o único Programa de Tutoria em Mercado
de Capitais do mercado brasileiro, atualmente com 15 empresas atendidas.



Em 2010, a Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras - FIPECAFI com 
mais de 45 anos de atuação no mercado, ampliou suas atividades e instituiu a Faculdade 
FIPECAFI. O reconhecimento e respeito vieram rapidamente com conceitos inovadores.
A Faculdade FIPECAFI é uma instituição de ensino superior sem fins lucrativos que reverte toda 
sua experiência no mercado em ensino, sendo reconhecida pela qualidade na formação de alunos 
nos níveis de graduação, lato sensu, stricto sensu e cursos de educação executiva voltados para 
atualização profissional. Todos os cursos contemplam constante atualização de grade e disciplinas, 
para atender todas as necessidades do mercado, incluindo os níveis corporativos.
Após 7 anos da sua fundação, a Faculdade FIPECAFI foi avaliada com a nota máxima pelos mais 
importantes órgãos que avaliam o ensino superior no Brasil.



Com sua vasta experiência no apoio à organizações e acionistas no 
Mercado de Capitais, o IDMC se deparou, em muitas ocasiões, com as 
tensões decorrentes do processo de implementação de boas práticas 
de governança corporativa em núcleos familiares sem sacrificar as 
características intrínsecas à gestão familiar e as qualidades que as 
tornaram líderes e referências em seus mercados de atuação, bem 
como a árdua tarefa da transição de executivos C-level da família 
empresária para uma nova realidade de atuação como conselheiros 
de administração.

A FIPECAFI executou projetos para a CVM e Banco Central, os quais 
resultaram em manuais que regem a contabilidade dos setores
de sociedades por ações, instituições financeiras e fundos
de investimento, dentre outros. Como fruto deste trabalho, avançou 
rumo à inserção de empresas no Mercado de Capitais, com atuação 
marcante no CPC - Comitê de Pronunciamentos Contábeis, entidade 
que atua no processo de produção de normas contábeis
e de governança corporativa aos padrões internacionais.

Com base nas experiências adquiridas, IDMC e FIPECAFI 
identificaram que a principal carência que lideranças de empresas 
familiares possuem, para estabelecer processos adequados de 
governança, é a falta de programas de excelência em educação para 
acionistas e seus sucessores. Programas que forneçam fundamentos 
e conteúdo para que estes possam atuar na companhia na qualidade 
de conselheiros de administração, abordando assuntos sob a ótica 
particular e distinta dos demais conselheiros que compõem um 
Conselho de Administração.

Com base nesta necessidade de se preencher a lacuna identificada na 
qualificação e desenvolvimento de acionistas de empresas familiares, 
IDMC e FIPECAFI apresentam a “Certificação para Conselheiros 
Acionistas de Empresas Familiares”, um programa de 
desenvolvimento pessoal e profissional para acionistas de empresas 
familiares que vislumbram amplo crescimento e interação com 
empresas e investidores em âmbito global.

PARCERIA IDMC E FIPECAFI



O programa abarca conteúdo teórico e prático 
completamente atualizado e sofisticado no âmbito de 
Governança Corporativa, Risco, Compliance, Gestão 
Financeira e Patrimonial para o Indivíduo e Empresa, 
bem como trabalha dinâmicas acerca das diferentes 
instâncias de Governança observadas em empresas 
familiares. O programa oferece também momentos de 
interação entre participantes e empresários que já 
vivenciaram os processos apresentados no programa. 
Tais momentos inspiram os participantes com modelos 
e exemplos práticos.

APRESENTAÇÃO
DO PROGRAMA



RESUMO/OBJETIVO
Um Programa que contempla o fundamental para
que acionistas de empresas familiares possam
atuar decisivamente em suas empresas através
do mapeamento e direcionamento de estratégias 
voltadas para o crescimento e sustentabilidade
do negócio, capacidade analítica para tomada de decisão 
e monitoramento da performance da diretoria executiva. 

Apresentar temas e conceitos que o acionista precisa conhecer e apreender
nos campos da governança e da gestão.

Instruir à respeito de práticas e habilidades que o conselheiro precisa para
o bom desempenho de sua atividade.

Proporciona oportunidades de networking com consultores e especialistas
de grande expertise que conectam o aprendizado teórico às melhores
práticas do mercado e ilustram com casos práticos a aplicabilidade
do conteúdo.

Preparar gerações de acionistas para ocuparem posições relevantes
na gestão e nas instâncias de governança representando os melhores
interesses da companhia e, consequentemente, da família empresária.

PILARES



Compreensão dos objetivos e responsabilidades do Conselho 
de Administração, sua dinâmica de funcionamento e as principais
atribuições e responsabilidades dos Conselheiros de Administração;

Acionistas qualificados, alinhados com os objetivos de longo prazo da companhia e com melhores condições de influenciar os resultados
da empresa por meio do Conselho de Administração e demais instâncias de governança como: Conselho de Sócios, Conselho de Família,
Conselho Consultivo, Conselho de Herdeiros, entre outros.

Maior segurança na operação e na gestão, zelando pela coesão da família empresária e pela perpetuidade e sustentabilidade do negócio.

Caracterização das particularidades de acionistas atuando como Conselheiros
de Administração, em especial como garantir que as decisões tomadas
amparem a coesão familiar e privilegiem  o bem da companhia em detrimento
de interesses pessoais de acionistas e gestores. 

Compreensão de cenários e conjunturas econômico-financeiras e operacionais
de negócios, dos fundamentos e das melhores práticas de governança
corporativa sob um enfoque multidisciplinar.

Desenvolvimento de competências e atitudes necessárias ao papel
de conselheiro de administração.

INDIVÍDUOS

ORGANIZAÇÕES 

BENEFÍCIOS DA CERTIFICAÇÃO



Encontros com sessões expositivas, adicionadas de apresentações de cases de sucesso, reportando ao conteúdo teórico apresentado ao longo 
do programa e colaborando com suas experiências para inspirar os participantes com modelos e exemplos práticos. O programa conta com
a participação de instrutores com ampla prática nos mercados financeiro e de capitais e especialistas em Governança Corporativa, Risco
e Compliance. Destaca-se a participação de acadêmicos, assessores jurídicos, assessores financeiros, wealth managers, representantes
de Multi Family Office, Big Four, Corretoras de Seguros, Empresas Listadas além de conselheiros de administração e consultores com 

reconhecida expertise.

Membros de Conselhos de Administração, Conselhos Consultivos ou Conselhos
de Família que desejam ampliar sua capacidade de colaborar para o bom
desempenho destas instâncias de governança em suas empresas;

Acionistas de empresas familiares que ocupam posição de liderança
na companhia e vislumbram uma transição entre cargo executivo e posição
no Conselho de Administração;

Acionistas de empresas familiares que não atuam como executivos no dia-a-dia
da companhia e desejam se capacitar para exercer sua representatividade
como acionista através do Conselho de Administração;

Herdeiros e membros da família que estão na linha de sucessão e desejam
se preparar.

MOTIVAÇÕES PARA PARTICIPAR
PÚBLICO ALVO

METODOLOGIA



Introdução à Governança Corporativa sob a perspectiva de empresas familiares, com apresentação das instâncias de governança adequadas 
para cada momento do ciclo de vida da empresa e identificação dos períodos críticos que ameaçam a perenidade do negócio. O módulo contém 
ainda diretrizes para instrumentalização da governança e os principais atores e dinâmicas típicas destas estruturas.

Objetivos, concepções e valores da governança;

Con�ito de agência;

Abrangência de modelos;

Especi�cidades da governança corporativa em empresas familiares;

Instâncias a serem criadas de acordo com o ciclo de vida da empresa;

Principais atores e dinâmica de relacionamento entre eles;

Instrumentos básicos: acordo de acionistas, protocolo
familiares, estatutos; 

Transição entre cargos executivos e posições nas instâncias
de governança;

Estudo de caso

MÓDULO

01
FUNDAMENTOS E GOVERNANÇA CORPORATIVA
EM EMPRESAS FAMILIARES
16 horas



Contextualização da importância da participação ativa do conselheiro no âmbito das definições em Planejamento Estratégico e Financeiro
e como adequar a estrutura societária da companhia, a gestão patrimonial – isolando os interesses e atividades pessoais dos interesses
e atividades empresariais - e o planejamento sucessório, a fim de torná-lo mais atrativo para credores e investidores.

Estratégia, planejamento e gestão;

Estrutura societária e instrumentalização da GC;

Fundamentos em finanças – como ler e avaliar
as demonstrações financeiras;

Finanças corporativas: retorno acionista, retorno empresa;

Planejamento sucessório;

Finanças pessoais, patrimônio e gestão patrimonial profissional
WEALTH MANAGEMENT & “FAMILY OFFICES”;

Estudo de caso

16 horas

ESTRATÉGIA, GESTÃO EMPRESARIAL
E FINANÇAS

MÓDULO

02



Imersão nos aspectos mais relevantes da Gestão de Risco e os conceitos fundamentais em Compliance e Integridade, dimensões que tem
se tornado cada vez mais relevantes para a perpetuidade do negócio. Ao apresentar os conteúdos em GCR, o ciclo de vida da companhia
é utilizado como fio condutor das discussões sobre a prática e o cotidiano da aplicação dos fundamentos de Governança, Compliance e Risco.

Estruturas de Fiscalização e Controle;

Especificidades legais da Lei 12.843 e 13.303 e Decreto 9.203; Gestão de risco empresarial

Compliance e programas de integridade: Código de Conduta,
Canal de Denúncia e Comitê de Ética

GRC como alavanca de valor para as companhias

Estudo de caso
Responsabilização de administradores, conselho de administração
e gestores;

Gestão de continuidade de negócios; 

Gestão da estratégia

MÓDULO

03
GESTÃO DE RISCO
E COMPLIANCE
16 horas



Face ao crescente engajamento de empresas familiares em operações de fusão e aquisição e emissões de títulos no mercado de capitais, este 
módulo trabalha as operações de capitalização da empresa sob a ótica dos acionistas, a fim de prepará-los para avaliar e tomar decisões de alta 
complexidade e sofisticação, amparadas pelo testemunho de empresários que obtiveram grande sucesso no acesso ao mercado de capitais.

Fundamentos do mercado financeiro e de capitais;

Capital próprio vs. Capital de terceiros; Principais pré-requisitos para elegibilidade para as transações
de mercado de capitais;

Motivações para o acesso ao mercado de capitais;
Governança corporativa em transações societárias;

Estudo de caso
Como identificar o momento correto para a companhia
realizar uma transação societária ou acessar o mercado de capitais;

Principais metodologias de avaliação de empresas;

Ambiente regulatório do mercado de capitais;

16 horas

O MERCADO DE M&A
E CAPITAIS

MÓDULO

04



Consolidação dos conhecimentos com aprofundamento das discussões em torno do papel do Conselheiro de Administração: como se posicionar
e defender os interesses da companhia, bem como seus interesses como acionista; como eleger membros independentes que podem colaborar
de maneira decisiva para o sucesso do negócio e métodos de avaliação de desempenho dos conselheiros de administração no exercício de suas funções.

Mudança do modelo mental: de gestor para acionista;

Importância do conselho de sócio; Relacionamento com a família e com os membros independentes;

Estudo de caso

Acordo de acionistas; Resolução de disputas e conflitos no âmbito do conselho
de administração de uma empresa familiar;

Avaliação da performance do conselho e dos conselheiros;
Papel do conselheiro acionista x conselheiro independente

Como eleger membros independentes?

Como disseminar a cultura de governança corporativa do conselho de administração para instâncias inferiores;

Principais dinâmicas em um conselho de administração;

MÓDULO

05
ATUANDO COMO CONSELHEIRO
DE ADMINISTRAÇÃO
16 horas



ACOMPANHAMENTO

REQUISITOS PARA
CERTIFICAÇÃO

CRITÉRIOS DE ADMISSÃO

CARGA HORÁRIA

Os conselheiros certificados serão acompanhados
nos primeiros 12 meses após a certificação,

através de check points trimestrais, para garantir
o melhor aproveitamento e aplicação do conteúdo

e networking ofertados no programa.

Mínimo de 75% de presença
Aprovação mediante atividade avaliativa

ao fim do programa.

Ser acionista ou estar na cadeia de sucessão
de empresa ou holding familiar.

80 Horas



Diretor de Desenvolvimento
de Negócios do IDMC

Coordenador do Programa de
Educação Executiva da FIPECAFI

GESTORES
DO CURSO

SPONSORS

EDUARDO CAMPOS SÉRGIO ROSCHEL

Diretor Presidente do IDMC

Diretor Presidente da FIPECAFI
PAULO  ÂNGELO

CARVALHO DE SOUZA
PROF. DR. WELINGTON ROCHA



CONTATOS
(11) 99688-6794

(31) 3566-1005

educacao.executiva@fipecafi.org

idmc@idmc.org.br


