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ALINE RIBEIRO

Aline é gestora especializada em crises, foco em recursos humanos e

finanças. Atuou no mercado internacional hoteleiro e da saúde por 15 anos

- EUA, Europa, Oriente Médio, África e América Latina. Formada em

International Business Management pela École Hôtelière de Lausanne

(Suíça) e mestranda do MBA Executivo em Gestão de Saúde do Hospital

Israelita Albert Einstein. Trabalhou desde 2013 com serviço humanitário

internacional dentro da organização Médicos Sem Fronteiras (MSF -

Geneva Headquarter) na gestão de pessoas, finanças, logística e

administrativa. Participou de missões humanitárias em diversos contextos -

Hospitais, emergências, programas de nutrição, campanhas de vacinação,

clínicas em campos de refugiados e PDI. Missões internacionais: Haiti,

Iraque, Iêmen, Tanzânia, Senegal, Grécia, Djibouti, Camarões, Chade,

República Democrática do Congo, República Centro-Africana, Kenya,

Líbano e Síria.
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ALEXANDRE DI MICELI DA SILVEIRA

Palestrante internacional, consultor, professor, pesquisador e articulista

dedicado integralmente à governança corporativa e ética empresarial desde

2000. Autor dos livros “The Virtuous Barrel: How to Transform Corporate

Scandals into Good Businesses via Behavioral Ethics”, “Ética Empresarial na

Prática”, “Governança Corporativa no Brasil e no Mundo” (finalista do Prêmio

Jabuti 2010) e “Governança Corporativa: o Essencial para Líderes”, entre

outros. Fundador da Direzione Consultoria e Educação Executiva, é

consultor e palestrante da IFC/Banco Mundial em projetos internacionais,

membro do comitê responsável pela elaboração do Código de Melhores

Práticas do IBGC e articulista da Revista Capital Aberto com uma coluna

mensal desde 2005. Foi professor da USP durante dez anos, consultor

independente da OCDE e vice-presidente da Sociedade Brasileira de

Finanças. É Doutor e Mestre em Administração de Empresas pela FEA-USP,

com pós-doutorados pelas Universidades de Louvain (Bélgica) e Cornell

(Estados Unidos) e temporada na Universidade de Harvard. Autor de mais de

50 trabalhos científicos sobre governança, foi agraciado com dezenas de

prêmios, tais como o IBGC Academia por cinco vezes e o Revelação em

Finanças do IBEF.
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ANAMARIA PUGEDO FRADE BARROS

Bacharel em Administração pela Pontifícia Universidade Católica de

Minas Gerais - PUC/MG; especializada em Gestão Estratégica pela

Universidade Federal de Minas Gerais-UFMG; participou do Programa

Trilhas da Liderança Internacional pela Fundação Dom Cabral e Institut

Européen d’Administration des Affaires - INSEAD. Empregada da

Companhia Energética de Minas Gerais-Cemig, lotada na área de

governança corporativa, de agosto/1986 a agosto/2018, estando na

carreira gerencial desde março/2000. Foi Superintendente da Secretaria

Geral e Executiva Empresarial, atuando no aprimoramento do sistema de

governança corporativa do “Grupo Cemig”, bem como na gestão,

coordenação, planejamento, integridade e orientação dos processos

relativos às reuniões dos conselhos de administração e fiscal, diretoria

executiva e assembleias gerais, e seus comitês de assessoramento, na

Cemig e suas subsidiárias integrais, controladas e coligadas, através da

interlocução entre conselheiros e diretores e, ainda, observando

procedimentos, normas e prazos estabelecidos na regulamentação e na

legislação societária vigente, acordo de acionistas e no Estatuto Social

daquelas empresas. Desde agosto/2018, é consultora de diretoria na

Cemig. Participou de vários grupos de trabalhos na Cemig, inclusive

como coordenadora, tais como planejamento estratégico,

desverticalização, reestruturação societária, revisão do Código de

Conduta e adequação à Lei 13.303. Sólida experiência na área de

governança corporativa, sendo autora de artigo sobre o tema. Professora

convidada do Centro de estudos em direito e Negócios - Cedin e do

Instituto Brasileiro de Governança Corporativa - IBGC. Membro da

Comissão de Secretaria de Governança do IBGC desde 2010, sendo

vice-coordenadora desta Comissão desde 2019, tendo participado da

elaboração do Caderno de Secretaria de Governança, desse Instituto.

Participou de vários seminários e eventos nacionais e internacionais e

cursos sobre governança corporativa realizados, principalmente, pelo

IBGC, International Corporate Governance Network - ICGN e Caixa de

Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - Previ.
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ANDRÉ ANTUNES SOARES DE CAMARGO

Sócio de TozziniFreire Advogados na área Corporate, com foco em governança

corporativa e M&A. Pós-doutorado na Universidade de St. Gallen, Suíça, nas áreas

de governança corporativa e empreendedorismo. Doutor em Direito Comercial pela

Universidade de São Paulo. LL.M. em Direito Societário e Contratual pela

Universidade da Califórnia, EUA. Pós-graduação "lato sensu" em Direito

Constitucional pela Escola Superior de Direito Constitucional/SP. É professor em

diversas instituições pelo país nas áreas de direito empresarial, ética e governança

corporativa, em especial no Insper, St. Paul Escola de Negócios, IBMEC/SP,

PUC/SP, FIA/SP, PUC/PR, SUSTENTARE/SC e IBGC. Professor visitante da

Universidade de St. Gallen, Suíça (2008, 2011, 2016 e 2018). Membro do Comitê

Editorial da Revista de Direito Societário e Valores Mobiliários (Ed. Almedina

Brasil). Atua junto ao IBGC desde 2009 em diversas frentes, incluindo a Comissão

Organizadora do Congresso Anual, Presidência do Grupo de Trabalho de

Governança em Privatizações, estudos sobre o Informe de Governança das

Companhias Abertas e Grupo de Estudos sobre Responsabilidade de Executivos,

além de ministrar palestras e aulas nos cursos oferecidos pela instituição. Vice-

presidente do IBRADEMP (2019 e 2020) e coordenador da Comissão de Ética e

Governança do IBRADEMP. Autor de diversos artigos e capítulos de livros no Brasil

e no exterior. Autor dos livros “Transações entre partes relacionadas: um desafio

regulatório complexo e multidisciplinar”, atualmente em 4ª edição (2019) e

“Aspectos jurídicos do ambiente empresarial brasileiro” (2018), ambos pela Editora

Almedina Brasil. Coordenou o Insper Direito por 16 anos (2002 a 2018).
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ARTUR CARLOS DAS NEVES

Diretor da AMPHI. Atua em gestão interina e desenvolve modelos de

monitoramento de Riscos e Planos de Negócio. Atualmente é

presidente do CA da NDT do Brasil, Conselheiro da Fersol – Indústrias

e Comércio SA, entre outras empresas. Atua também no

desenvolvimento de modelos de GC para empresas familiares. Foi

diretor de governança corporativa de empresas de vários grupos

brasileiros. Atuou como conselheiro nas Fundações de Previdência

Complementar da BrT. É conselheiro certificado pelo IBGC. Ocupou

posições de VP de Desenvolvimento de Negócios para América Latina

do Gartner Group, foi sócio da E&Y Consulting e diretor regional da

Arthur D.Little. É engenheiro mecânico com cursos de especialização

na Universidade da Califórnia/USA e Programa Executivo pela

Harvard Business School.
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CELIA ASSIS

Doutora e Mestra em Engenharia de Produção (Poli/USP) | Matemática

(PUC/SP) e Analista de Sistemas (UFSCar), MBA Inovação,

Conhecimento e Tecnologia (FEA/USP), especializada em Estratégia

Tecnológica (BSP/SP) e Gestão de Equipes e Pessoas (IBMEC/Insper).

Sócia-Diretora da DRIXX IT Advisors | Agile Coach Especialista em

Governança, Planejamento e Processos | Executiva do Grupo Abril,

Instituto Ayrton Senna, Fundação Oncocentro. Conselheira de

administração na Cidadão Pro-Mundo. Membro da Comissão de

conselhos de administração e das subcomissões Conselho do Futuro e

Conselho Consultivo do IBGC. Pesquisadora em governança,

conselhos de administração, gestão da informação, planejamento

estratégico, inovação e remuneração. Professora convidada no IBGC

(planejamento estratégico), MBA da Fundação Vanzolini/SP e MBA

CPS/Fatec para Governança Tecnológica. Associada ao Laboratório de

Estratégia, Inteligência Competitiva e Gestão da Poli/USP (LETICIC).
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DÉBORA ZONZINI

Sócia Sênior da Max desde 1991, Débora Zonzini é consultora

especialista em Gestão de Pessoas e Mudanças. Débora acredita em

resultados e traz para os projetos, parceiros e clientes essa atitude e

crença de que podemos encontrar soluções inovadoras, e que

devemos enfrentar desafios com desenvoltura, leveza e criatividade.

Desenvolve seu trabalho trazendo aos nossos clientes um nível

inédito de excelência e a firme posição de que é possível potencializar

o fator humano e obter resultados concretos. Psicóloga formada pela

PUCC, com especialização em Administração de Recursos Humanos

pela FGV. Formação em técnicas criativas de treinamento com Doutor

Kagan e jogos para treinamentos com Thiagi (aka Sivasailam

Thiagarajan, Ph. D.)

DESENVOLVIMENTO EM GOVERNANÇA CORPORATIVA PARA EXECUTIVOS

6

EDUARDO BERNINI

Mestre em Políticas Públicas pela FGV-EAESP, MBA em Governança

Corporativa pela FIPECAFI, especialista em economia da energia pelo

IEE-USP e economista pela Faculdade de Economia e Administração

da Universidade de São Paulo – FEA/USP. É sócio-diretor e fundador

da Tempo Giusto Consultoria Empresarial, membro dos Conselhos de

Administração da AEGEA Saneamento S.A e da Usina Coruripe S.A.,

como conselheiro independente, e do conselho de administração da

Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança e do Adolescente (pro

bono). Entre 1996 e 2007, exerceu a presidência executiva de diversos

grupos e companhias do setor energético. Desde 1995 vem atuando em

conselhos de administração, inclusive como presidente de conselho.
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JERRI RIBEIRO

Possui 25 anos de experiência em serviços de consultoria, tendo

liderado importantes projetos com foco em governança corporativa e

gestão de riscos. Adquiriu sólida experiência internacional

participando de projetos em vários países, entre estes, Estados

Unidos e Inglaterra. Realizou intercâmbio de dois anos no escritório da

PwC em Singapura, atendendo também outros escritórios da PwC na

Ásia. É bacharel em Ciências Contábeis pela Pontifícia Universidade

Católica de Campinas (PUC), com MBA em Gestão de Conhecimento,

Tecnologia e Inovação pela Universidade de São Paulo (USP). Curso

de extensão em Business administration “Understanding strategic

agenda” pelo INSEAD. É membro do IBGC, Contador certificado pelo

CRC-SP, membro do ISACA (Information System Audit and Control

Association) e Certified Information System Auditor (CISA). Atuou

como coordenador das atividades da PwC Brasil relacionadas à

iniciativa RISE – Risk Sensitive investiments, do Escritório das Nações

Unidas para a prevenção dos riscos de desastres naturais (UNISDR).

É o coordenador das iniciativas da PwC Brasil do projeto de

atualização do Novo COSO ERM (2017), trabalhando em conjunto

com o chamado projeto Dennis Chesley, sócio da PwC USA,

Liderglobal da área de Consultoria em Riscos e Compliance.
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JOAQUIM ROCHA

Formação em Eng. Sistemas & Processamento de Dados com MBA

em Gestão de Recursos Humanos e MBA em Marketing e Negócios.

Formações internacionais em Coaching Executivo nos EUA -

instituição associada à ICF (International Coaching Federation) e em

Personal/Team Mentoring. Certificações em ferramentas de

assessment e avaliação de potencial. Carreira em grupos nacionais e

multinacionais em diferentes segmentos de indústria atuando em

posições executivas (C-Level). Vivência em projetos internacionais na

América Latina, EUA e Ásia. Além de recursos humanos, sua carreira

inclui comunicação institucional, jurídico trabalhista, governança

corporativa e gestão integrada de negócios, áreas administrativas e

sustentabilidade. Atuação em comitês de pessoas de conselhos de

administração, além de comitês de ética/governança. Participação em

processos de startups, aquisições de empresas, projetos de

integração, change management e implementação de modelos de

gestão e governança. Palestrante e professor convidado de

Universidades e Institutos para cursos de MBA Executivo e

Governança com destaque para a FGV/SP e IBGC (Instituto Brasileiro

de Governança Corporativa). A partir de 2020 professor de

planejamento estratégico de RH do MBA Executivo da PUC/RJ.

Membro da Comissão de Pessoas do IBGC (Instituto Brasileiro de

Governança Corporativa), onde foi coordenador por 3 anos. É um dos

autores do Caderno de Governança sobre Sucessão e Avaliação e

Remuneração de Executivos e Conselheiros de Administração e do

Caderno de Cases de Remuneração e Sucessão. Também membro

da Comissão do Congresso/IBGC, que organiza o Congresso Anual,

um dos eventos mais importantes sobre governança corporativa no

Brasil. Representante do Aché entre 2012-2018 na diretoria do

Sindusfarma (Sindicado das Indústrias de Produtos Farmacêuticos) e

membro do conselho fiscal no triênio 2016-2018.
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MARILZA BENEVIDES

Advogada e profissional de Compliance e Ética Certificada (CCEP)

pela “Society of Corporate Compliance & Ethics” (SCCE), EUA, atuou

por mais de 20 anos em empresas multinacionais, principalmente em

funções de gestão jurídica e de compliance. Sua formação abrange

especialização em Direito do Consumidor, gestão empresarial e

gestão jurídica, além de cursos diversos na área de governança

corporativa. É membro da Comissão de Gerenciamento de Riscos

Corporativos e da Comissão Jurídica do IBGC. É docente e

orientadora da disciplina “Gestão de Riscos de Compliance”. Autora

de diversos artigos publicados e organizadora e coautora do livro

“Governança Corporativa em Foco”. É sócia do F.P Moreno Sociedade

de Advogados onde atua como líder da área de Governança

Corporativa e Compliance.
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SONIA FAVARETTO

Jornalista e radialista, Sonia Favaretto atua com sustentabilidade,

investimento Social e Comunicação há mais de vinte anos, com

passagens por Solvay, BankBoston, FEBRABAN, Itaú Unibanco e B3.

Foi reconhecida em 2016 pelo Global Compact da ONU como "SDG

Pioneer", uma das dez pessoas do mundo que trabalham pelo avanço

dos ODS – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. É presidente

do conselho Ccnsultivo da GRI Brasil, vice-presidente do Conselho

Técnico Consultivo do CDP LA, membro do Conselho Técnico do

Instituto Ekos Brasil e conselheira de empresas. Palestrante,

painelista e mediadora em eventos nacionais e internacionais.

Articulista do jornal Valor Econômico e do Valor Investe. Foi

presidente do conselho deliberativo do ISE - Índice de

Sustentabilidade Empresarial por dez anos (2009 a 2019), membro e

presidente do Board da Rede Brasil do Pacto Global (2017 a 2019) e

membro do Stakeholder Council da GRI – Global Reporting Initiative

(2013 a 2015).
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Fundado em 27 de novembro de 1995, o Instituto Brasileiro de

Governança Corporativa (IBGC), organização da sociedade civil,

é referência nacional e uma das principais no mundo em

governança corporativa. Seu objetivo é gerar e disseminar

conhecimento a respeito das melhores práticas em governança

corporativa e influenciar os mais diversos agentes em sua

adoção, contribuindo para o desempenho sustentável das

organizações e, consequentemente, para uma sociedade melhor.

Av. das Nações Unidas, 12.551

21º andar - São Paulo – SP

CEP 04578-903

São Paulo e região 11 3185 4200

Outras localidades 4020 1733

e-mail: ibgc@ibgc.org.br

www.ibgc.org.br


