
 
  

 

 
 

HISTÓRICO 

Governança corporativa pode ser 

definida como as estruturas e os 

processos por meio dos quais as 

empresas são dirigidas e controladas. 

Uma boa governança corporativa ajuda 

as empresas a operarem com mais 

eficiência, melhorarem o acesso ao 

capital, mitigarem os riscos e a se 

protegerem contra a má administração. 

Ela torna as empresas mais 

responsáveis e transparentes para os 

investidores, e lhes fornece ferramentas 

para que possam responder às 

preocupações dos stakeholders. A 

governança corporativa também contribui 

com o desenvolvimento. O aumento do 

acesso ao capital encoraja novos 

investimentos, impulsiona o crescimento 

econômico e proporciona oportunidades 

de emprego. 

 

GRUPO DE GOVERNANÇA 

CORPORATIVA DA IFC 

O Grupo reúne pessoas das áreas de 

consultoria e de investimentos da IFC em 

uma única equipe global. Essa equipe 

unificada oferece consultoria em todos os 

aspectos de governança corporativa e 

serviços direcionados a clientes em 

áreas como aumento de efetividade de 

conselhos, melhoria do ambiente de 

controle e governança de negócios 

familiares. O Grupo também oferece 

suporte a esforços de reestruturação e 

melhorias de governança corporativa em 

mercados emergentes e em países em 

desenvolvimento, ao mesmo tempo em 

que aproveita e integra ferramentas de 

conhecimento, experiência e redes nos 

níveis global e regional.   
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O QUE NÓS FAZEMOS 

Nós ajudamos empresas de uma grande variedade de setores a melhorarem seu 

desempenho, a cumprirem suas estratégias e a atraírem investimentos por meio da 

adoção de boas práticas de governança corporativa. Além disso, trabalhamos para 

fortalecer os principais atores do mercado, reguladores e o ambiente de 

investimentos em toda a região. 

 

COMO FAZEMOS 

Um grande número de pesquisas mostra que empresas bem administradas 

apresentam resultados financeiros substancialmente melhores no longo prazo. Elas 

crescem mais rápido e de forma mais sustentável. Por outro lado, os resultados 

mostram, de forma consistente, que práticas fracas de governança estão 

diretamente ligadas a desempenho ruim nos negócios, fraude e falhas catastróficas. 

PROMOVENDO PRÁTICAS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA EM EMPRESAS 

INVESTIDAS 

A IFC é a primeira instituição financeira de desenvolvimento a exigir uma análise de 

governança corporativa para cada operação de investimento como parte de seu 

processo de diligência. Essa análise é parte formal de nosso processo de avaliação 

desde julho de 2011. Nela, aplicamos a Metodologia de Governança Corporativa da 

IFC, um sistema para avaliação de riscos e oportunidades de governança 

corporativa das empresas clientes. A metodologia ajuda a descobrir esses riscos e 

oportunidades, ao mesmo tempo em que oferece direcionamento para soluções que 

endereçarão esses riscos e propiciarão melhorias. O foco está no comprometimento 

com as boas práticas de governança corporativa, nos direitos dos acionistas, na 

prestação de contas e no corpo diretivo, no ambiente de controle, bem como na 

divulgação e transparência. 

PROGRAMA DE GOVERNANÇA CORPORATIVA PARA A AMÉRICA LATINA 

E CARIBE 

O programa é implementado em conjunto pela IFC e pelo Banco Mundial com o 

apoio da SECO (Secretaria Estadual de Assuntos Econômicos) do governo da 

Suíça. Por meio de uma abordagem abrangente de consultoria, o programa apoia 

empresas de todos os tamanhos e estruturas, ajudando-as a melhorarem o 

desempenho, a acessarem  crédito e a aprimorarem a sustentabilidade de forma 

geral por meio de uma melhor governança corporativa. 

 

UMA ABORDAGEM PERSONALIZADA EM UMA REGIÃO DIVERSIFICADA 

Em uma região que é diversificada, nosso trabalho inclui a promoção da 

conscientização e adoção das melhores práticas de governança corporativa de 

acordo com prioridades regionais e condições de mercado locais. Nossos esforços 



 
QUELQUES RÉALISATIONS DE LA 
RÉGION DEPUIS DÉCEMBRE 2016: 
 
 150 eventos, workshops e 

conferências, alcançando mais de 
8.000 participantes em mais de 10 
países na América Latina e no 
Caribe. 
 

 18 publicações líderes 
desenvolvidas e compartilhadas 
com o mercado em uma 
variedade de tópicos sobre 
governança corporativa, incluindo 
práticas de transparência e de 
conselhos de administração. 

 
 15 parcerias regionais formais e 

colaboração com muitas outras 
instituições, incluindo bolsas de 
valores, instituições 
regulamentadoras e outros 
órgãos, com treinamento dado a 
mais de 200 treinadores. 

 
 6 relatórios ROSC (Reports on 

Observance of Standards and 
Codes) produzidos pelo Banco 
Mundial. 

 
 14 encontros anuais do Círculo de 

Companhias da América Latina, 
uma iniciativa lançada e 
patrocinada pela IFC que reúne 
empresas líderes latino-
americanas. 

 
 Mais de 10 órgãos 

regulamentadores da região 
receberam consultoria sobre a 
criação de legislação corporativa e 
de códigos voluntários de 
melhores práticas. 
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 mobilizam a experiência regionais e condições de mercado locais. Nossos esforços 

mobilizam a experiência e a força únicas da IFC e do Banco Mundial em um esforço 

abrangente e de colaboração para lidar com uma gama complexa de desafios de 

governança nos níveis regional e nacional. 

TRABALHANDO COM PARCEIROS LOCAIS 

Nossos parceiros locais, incluindo câmaras de comércio, institutos de governança 

corporativa, instituições administrativas, instituições educacionais e a mídia, têm um 

papel importante no nosso trabalho. Junto com eles, apresentamos workshops 

técnicos aprofundados e grandes conferências, desenvolvemos várias publicações e 

apoiamos a entrega de serviços de consultoria com base na nossa metodologia. 

Como o conhecimento da importância de uma boa governança corporativa e a 

demanda por serviços de consultoria estão crescendo, esses parceiros locais têm 

as condições para atender essa demanda, garantindo assim, um programa 

sustentável que terá impactos positivos nos anos que virão. 

APOIO AO PROGRESSO DA COLÔMBIA PARA SE TORNAR MEMBRO DA 

OCDE   

A Governança de empresas estatais vem com um conjunto específico de desafios. 

Por esse motivo, a OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico) estabeleceu diretrizes de governança distintas para essas entidades. 

Na Colômbia, por exemplo, a falta de diretrizes de governança específicas para 

empresas estatais provou ser uma barreira na motivação do país para se tornar 

membro da OCDE. Para lidar com isso, a IFC e o Banco Mundial aconselharam o 

governo da Colômbia a criar uma abordagem comum para governança e estrutura 

acionária de empresas estatais,  ajudando o país a eliminar um obstáculo decisivo 

no caminho de adesão à OCDE. A equipe do Programa de Governança Corporativa 

também oferece consultoria individual às empresas estatais colombianas na 

implementação de melhores práticas de governança corporativa em linha com 

políticas governamentais e diretrizes da OCDE, o que resultará na melhoria do 

acesso que elas têm ao financiamento externo e garantirá uma viabilidade 

econômica de longo prazo.  

ESTÍMULANDO A COOPERAÇÃO REGIONAL 

A cooperação regional é uma prioridade na América Latina e no Caribe, onde as 

economias estão trabalhando juntas para atingir metas comuns direcionadas ao 

mercado. Nós apoiamos esses esforços de várias formas. Uma iniciativa importante 

é o Círculo de Companhias da América Latina, um grupo de empresas latino-

americanas reconhecidas por sua liderança em governança corporativa. Desde sua 

fundação em 2005, o Círculo das Companhias tem tido um papel proativo na 

promoção da importância da boa governança corporativa, compartilhando as 

experiências das empresas participantes com o mercado em geral. Também 

trabalhamos com uma ampla rede de instituições de governança corporativa em 

toda a região, facilitando a troca de ideias por meio de treinamentos, web 

seminários e outras iniciativas conjuntas. 
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