
CURSO
GOVERNANÇA 
CORPORATIVA 

PARA STARTUPS

O aumento significativo do 
número destas organizações 
traz também dificuldades 
em seu crescimento e, por 
isso, os princípios básicos 
de governança corporativa 
devem ser observados desde 
o seu surgimento, mesmo
que em fase embrionária.

Incluído almoço, coffee break, 
material didático digital e certificado

Este curso confere 4 (quatro) créditos ao  
Programa de Certificação de Conselheiros do IBGC

São Paulo e região: 11 3185 4200
Outras localidades: 4020 1733

Carga horária: 8h

Política de desconto para grupos, 
entrar em contato: cursosibgc@ibgc.org.br

Este programa está sujeito a alterações de conteúdo.

www.ibgc.org.br

https://www.ibgc.org.br


Objetivos
» Difundir conhecimentos sobre o momento

oportuno para a implementação ou
aperfeiçoamento das práticas de governança
corporativa na dinâmica das startups

» Discutir temas que envolvem desde
integridade empresarial até decisões que
busquem o crescimento unificado e conciso
das organizações

» Ecossistema de Investimento

» A Jornada de Governança Corporativa para Startups e Scale-ups

» Stock Plan

» Papel do Sócio x Papel do Executivo

» Estruturas Offshore

» Valuation

Público-alvo
» Agentes do ecossistema do

empreendedorismo inovador de alto
impacto que pretendem construir um
negócio escalável

Metodologia
» Os temas serão abordados por meio de

atividades práticas, exposição de profissionais
especialistas em governança e startups, além
da apresentação de casos práticos

CURSO GOVERNANÇA CORPORATIVA PARA STARTUPS

ESTRUTURA DO PROGRAMA

MARCELO LERCH HOFFMANN

Formado em Direito, tem pós-graduação em Direito, 
Gestão e Finanças Empresariais. É Partner da ABSeed 
Ventures, Sócio Fundador da HFM Advogados, 
Mentor Endeavor e membro da ‘Comissão de Startups
e Scale-Ups’ do IBGC. Em 20 anos de atividade 
profissional como Advisor e como Conselheiro de 
Administração, já apoiou mais de 100 empresas, 
nacionais e estrangeiras em projetos de M&A, 
Estruturação Societária e Governança Corporativa.

CASSIO SPINA

Engenheiro eletrônico formado pela Escola Politécnica 
da USP, foi empreendedor por 25 anos na área de 
tecnologia, atualmente exercendo a atividade de 
advisor em fusões e aquisições (M&A) e Corporate 
Venture; atua ainda como investidor anjo em startups 
e conselheiro de empresas. É o fundador da Anjos do 
Brasil, organização sem fins lucrativos de fomento ao 
investimento anjo e da Altivia Ventures e partner do 
fundo de CVC Axon Ventures. Também é colunista/
colaborador de diversas publicações, mentor 
Endeavor, autor dos livros “Dicas e Segredos para 
Empreendedores” e “Investidor-Anjo - Como Conseguir 
Investimento para seu Negócio”, membro do CEICS-
VC da ABVCAP, da ‘Comissão de Startups e Scale-Ups’ 
do IBGC e do GT Novos Emissores da B3.

INSTRUTORES DO CURSO



Av. das Nações Unidas, 12.551 - 21º andar - São Paulo - SP

MAIS INFORMAÇÕES
11 3185-4200 | www.ibgc.org.br 

ASSOCIADOS MANTENEDORES

O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) é uma organização sem fins lucrativos de atuação 
nacional e internacional, que tem como meta a busca pela excelência em governança nas organizações, 
independentemente da natureza jurídica, porte ou tipo de controle. O IBGC promove palestras, fóruns, 
conferências, treinamentos e networking entre profissionais, além de produzir publicações e pesquisas.  
O Instituto conta ainda com o Programa de Certificação para Conselheiros de Administração e Conselheiros 
Fiscais. Trata-se de uma iniciativa que visa estimular o contínuo aprimoramento das melhores práticas de 
governança nas organizações, por meio da educação continuada dos conselheiros. 

Com sede em São Paulo, o instituto atua regionalmente por meio de sete Capítulos: Ceará, Minas Gerais, Paraná, 
Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Atualmente, hospeda as atividades da Global 
Reporting Initiative (GRI) no Brasil e integra as redes internacionais Gobierno Corporativo de Latino América 
(IGCLA) e Global Network of Director Institutes (GNDI). 

Desde 27 de novembro de 1995, o Instituto contribui para o desempenho sustentável das organizações 
e influencia os agentes da sociedade no sentido de mais transparência, justiça e responsabilidade. 

Saiba mais em www.ibgc.org.br

SOBRE O IBGC

https://twitter.com/IBGC_Brasil
https://www.facebook.com/ibgcoficial/
https://www.youtube.com/channel/UCVAHs8bB0RUerBTanm99kMw
https://www.instagram.com/ibgc_oficial/?hl=pt-br
https://www.linkedin.com/company/ibgc---instituto-brasileiro-de-governan-a-corporativa/
http://www.ibgc.org.br
http://www.ibgc.org.br

