
Governança: Conceitos e Aplicações 
nas Empresas de Controle Familiar

Inscrições Abertas

Dias e horários das aulas: EAD

Carga horária: 10 horas

O público alvo é formado por empresários, herdeiros, gestores, advogados, produtores rurais e outros 
pro�ssionais interessados no tema de governança e sucessão familiar.

Per�l do aluno

Este curso tem como objetivo propiciar aos participantes uma maior clareza sobre os desa�os de 
governança de um grupo familiar.

Objetivos

*As informações podem sofrer alterações sem aviso prévio.

A partir de conceitos e exemplos aplicáveis a realidade das empresas com diferentes per�s, o curso mostra 
como direcionar os esforços para uma integração positiva entre as necessidades das empresas e motivações 
familiares. familiares. 

Diferencial



A preparação do curso no formato à distância será realizada pela equipe de Educação à distância da 
Fundação Instituto de Administração.

Metodologia

A Faculdade FIA de Administração e Negócios, responsável pela execução do curso, expedirá certi�cado 
a que farão jus os alunos que cumprirem todas as atividades solicitadas e obtiverem, no mínimo, a nota 7,0.
A avaliação será por meio de exercícios de múltipla escolha que o aluno deverá realizar ao �nal de cada 
módulo.

Sistema de Avaliação

Matriz curricular:

PARTE A – GOVERNANÇA CORPORATIVA: EVOLUÇÃO, CONCEITOS E PRINCÍPIOS

1 - Fundamentos de Governança: quando surge o problema de governança

• Caracterização do problema de Governança

• O processo de delegação de poder

• A necessidade de alinhamento de interesses

2 - Histórico e evolução da Governança

• O crescimento das organizações com milhares de sócios

• Um breve histórico do desenvolvimento das corporações modernas

• Como as empresas crescem

• As diferentes partes interessadas que precisam ser alinhadas

3 - Princípios de Governança

• Os con�itos do agenciamento

• Separação de propriedade e Gestão

• Os princípios de Governança: Transparência/Prestação de contas/Equidade/Responsabilidade Corporativa

4 - Impulso recente da Governança

• Governança: Impulso recente

• Como o Brasil se ajustou às mudanças Globais

• Panorama da Governança no Brasil
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PARTE B – GOVERNANÇA NAS ORGANIZAÇÕES DE CONTROLE FAMILIAR 

5 - Governança nas empresas familiares

• O crescimento das organização

• A di�culdade de passagem das gerações

• As vantagens da empresa familiar

6 - Empresas familiares: os riscos a evitar

• Os riscos a evitar nas empresas familiares

• Desequilíbrio do crescimento

• Confusão família x empresa

• Con�itos entre sócios

• Di�culdades do processo sucessório

7 - Os 03 círculos da empresa familiar

• Os 03 círculos das empresas familiares: Propriedade, Gestão e Família

• As estruturas de Governança: Conselho de administração, Conselho de família, Gestão executiva.

8 - Desa�os do processo sucessório: implementação da Governança/acordo de 
sócios

• O desa�o da pro�ssionalização nas empresas familiares

• A implementação da Governança em empresas familiares

• Processo sucessório e acordo de sócios


