
 
 

    Jornada Técnica para a Suécia e Finlândia 

    23 a 31 de maio de 2011 
 

 

São Paulo, 22 de janeiro de 2011 

 

 

Ref: Boletim # 6 

 

Prezado Associado, 

 

Prossegue o planejamento para a Jornada Técnica IBGC na Suécia e Finlândia. Trinta e quatro 

associados (lista ao final deste boletim) confirmaram sua participação através de um depósito 

inicial de R$ 3 mil no IBGC, restando portanto dezesseis vagas à disposição dos associados para 

completar o limite estipulado de cinquenta Jornadeiros. As novas inscrições serão efetuadas 

em ordem de chegada. Caso o limite seja superado o interessado será colocado em lista de 

espera para o caso de uma eventual desistência. 

 

Este Boletim # 6 tem o objetivo de estender um convite aos demais associados para participar 

do programa, bem como atualizar e complementar as informações já enviadas aos inscritos na 

Jornada Técnica através de boletins anteriores. 

 

O interesse na Suécia e Finlândia foi manifestado pela maioria dos participantes da Jornada 

IBGC a Londres e Paris em 2010 para permitir uma análise do modelo de governança dos 

países nórdicos, caracterizado por grandes empresas de classe mundial e controle familiar. A 

empresa de controle familiar, aliás, é o tema escolhido para o IBGC em 2011. 

 

Programação (temas e palestrantes a confirmar) 

 

23-27 de maio de 2011: Estocolmo 

• Encontro com membros do Instituto Sueco de Governança Corporativa e painel de 

debate com o IBGC sobre modelos de governança 

• Apresentação: "The law and economics of controlling ownership: The case of Sweden 

and Brazil" por Mats Isaksson, Head of Corporate Affairs da Organização para 

Cooperação e Desenvolvimento (OECD) 

• O Código Sueco de Boas Práticas de Governança Corporativa 

•  Governança das empresas suecas de controle estatal  

•  Apresentação pelo FBN - Family Business Network da Suécia 



•  “Women on Boards” – modelos Nórdicos de participação feminina em conselhos de 

administração 

• Visitas a empresas de controle familiar com apresentações por parte de acionistas, 

conselheiros e CEOs. 

 

A programação inclui sessões internas de avaliação entre os participantes da Jornada, bem 

como visitas à embaixada brasileira e ao palácio real sueco, a confirmar. 

 

28-31 de maio de 2011: Finlândia 

• Encontro com membros da Associação Finlandesa de Conselheiros de Administração e 

Câmara de Comércio Brasil-Finlândia para comparação de aspectos de governança nos 

dois países 

• Apresentação sobre o Código Finlandês de Governança Corporativa 

• Apresentação pela Pöyry OY na sede da empresa em Helsinque 

• Palestra sobre a governança de empresas de controle estatal na Finlândia 

• Visita à sede da empresa Stora Enso e apresentação por sua alta administração.  

  

Planejamos adicionalmente uma visita à embaixada brasileira em Helsinque na tarde do dia 30 

de maio, a confirmar. 

 

Todas as palestras serão feitas em inglês e não haverá tradução simultânea. 

 

Transporte e Hospedagem 

A agência de viagens Tivoli (11-3572-0200, Sr. Silas) reservou 50 apartamentos nos hotéis 

Sheraton em Estocolmo e Kämp em Helsinque, ambos localizados a poucos minutos da maior 

parte do local de nossas reuniões. Recomendamos hospedagem nesses hotéis, de forma a 

facilitar os transportes e permitir maior integração entre os Jornadeiros.  

 

Recomendamos também que o transporte entre Estocolmo e Helsinque seja feito pelo navio 

da Silja Line, com embarque na tarde do dia 27 e chegada na manhã de sábado 28 de maio. O 

custo desse transporte é inferior a uma diária de hotel e a viagem oferecerá uma excelente 

oportunidade para avaliação da etapa sueca da Jornada pelos participantes. As reservas do 

navio devem ser feitas também através da Tivoli. 

 

O transporte aéreo para a Suécia e retorno da Finlândia deve ser providenciado diretamente 

pelo Jornadeiro junto à agência de viagens de sua preferência. A Tivoli oferece opções que 

podem ser de seu interesse. 

 

Estimativa de custos 

Como nas Jornadas anteriores, o IBGC não acrescenta margem sobre os custos previstos e 

negocia preços e condições de forma a tornar a viagem a mais econômica possível para o 

associado. Os custos atuais negociados pela Tivoli para as opções mais econômicas são as 

seguintes: 

 

Hotel Sheraton Stockholm: 5 diárias x € 275 (single, with breakfast) = € 1.375 



Hotel Kämp Helsinki: 3 diárias x € 280 (single or double, no breakfast) = € 840 

Navio entre Estocolmo e Helsinque (menor preço para cabine interna single, com jantar e café 

da manhã; há grandes variações em outras categorias):  € 184. 

 

Os custos acima são para ocupação individual. Substancial economia pode ser obtida por 

ocupação dupla. Consulte a lista de inscritos caso tenha interesse em dividir um apartamento 

ou cabine. Os custos podem variar também em função do valor da coroa sueca e da 

proximidade da data de viagem, da mesma forma que as passagens aéreas. A disponibilidade 

de quartos e da cabine de navio está garantida pela Tivoli até 31 de março. 

 

Depósito inicial 
Para garantir sua inscrição o IBGC solicita o depósito da quantia de R$ 3.000 (três mil 

reais) em nome do IBGC no Banco Real – Grupo Santander Brasil (356) , Agência 0875, conta 

073.0899-3, CNPJ 01.082.331/0001-80, e envio de comprovante de depósito para 

identificação aos cuidados de Vania Campion, vania.campion@ibgc.org.br.  

 

Esse depósito destina-se a criar um fundo para o pagamento de despesas comuns ao grupo, 

tais como a garantia de reservas de hotel, contratação de transporte local, salas de reunião e 

catering. Essa quantia não é reembolsável, mas poderá ser transferida, em caso de 

cancelamento, a um associado registrado na lista de espera.  

 

O IBGC fará o possível para obter patrocínio para as salas de reunião, catering, recepções e 

jantares. Por prudência, o Jornadeiro deve prever que talvez não haja sucesso na obtenção de 

patrocínios. Se houver substancial superávit o IBGC efetuará uma devolução parcial das 

quantias depositadas pelos Jornadeiros. 

 

Certificados 
O IBGC emitirá certificado de participação na Jornada Técnica e crédito de 20 pontos para o 

programa de educação continuada de conselheiros certificados. 

 

Boletins informativos 
Novos boletins serão distribuídos apenas a quem confirmou participação, de forma a melhor 

informar o Jornadeiro sobre o modelo de governança e sobre as companhias que visitaremos. 

 

Contatos no IBGC 
Para quaisquer dúvidas sobre inscrições, logística,  pagamentos e contatos na Agência de 

Turismo consulte Vania Campion, vania.campion@ibgc.org.br, fone 11 3043-6009 e fax: 11-

3043-7005. A programação dos eventos vem sendo conduzida pela Comissão Internacional do 

IBGC. 

 

Atenciosamente, 

 

 

Leonardo Viegas 

Coordenador da Jornada Técnica 

 

 

 Anexo: lista de participantes confirmados 

  



ANEXO 

LISTA DE PARTICIPANTES CONFIRMADOS PARA A JORNADA TÉCNICA IBGC PARA A 

SUÉCIA E FINLÂNDIA DE 23 A 31 DE MAIO DE 2011 

 

Adriana Adler 

Adriane Almeida 

Agostinho Faria Cardoso 

Alberto Whitaker 

Alexandre Cantelli Bergamo 

Alexis Novellino 

Bengt Halqvist 

Carlos Eduardo Lessa Brandão 

Carlos Rocha Velloso 

Celene Carvalho de Jesus 

Dietmar Frank  

Eduardo Gusso 

Francisco Olinto Velo Schmitt 

Gilberto Mifano 

Heloisa Bedicks 

João Verner Juenemann  

Leonardo Viegas 

Luciano Rossoni 

Maria Luíza Cavalcante Lima Bueno 

Mario Probst 

Marta Viegas 

Paulo Carvalhinha 

Raul E. A. Gollmann 

Renato Donatello 

Richard Blanchet 

Richard Doern 

Robert Juenemann  

Roberta Prado 

Roberto Faldini 

Roberto Lamb 

Robson Laranjo 

Sandra Guerra 

Telmo Schoeler  

Yuki Yokoi 


