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Perfil dos palestrantes

Joaquim Rubens Fontes Filho

Consultor nas áreas de governança corporativa e estratégia, é engenheiro de

produção, MBA em controladoria e doutor em Administração. Membro do Conselho

Deliberativo do FGV-PREVI e Conselho Fiscal do Instituto Parque do Flamengo, foi

conselheiro da Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro, Invepar, Linha

Amarela, Concessionária Litoral Norte, Belgo-Mineira e Caemi. Atuou como

assessor da presidência no Banco do Brasil e gerente de estratégia da PREVI, e

consultor do Banco Central no projeto de Governança para Cooperativas de

Crédito. Participou de cursos na Wharton School, ESADE Barcelona, Harvard

Business School e na TIAS School for Business and Society. Professor e

Coordenador do Mestrado em Gestão Empresarial da FGV/EBAPE, é autor e

coordenador de vários livros e artigos na área de governança e estratégia, com

destaque para obras do IBGC e B3.

Sérgio Moreno

Sócio Diretor da SMC Consultoria, desde 2013, empresa especializada em

consultoria para a indústria bancária, de seguros, previdência, saúde e de serviços

financeiros. Graduado em Ciências Econômicas pela Universidade Mackenzie.

Pós-graduado em Administração pela FGV-SP. Foi o sócio responsável por

trabalhos de assessoria estratégica, organizacional e financeira, gestão de riscos e

controles na área de Management Consulting da KPMG até 2013. Tem mais de

quarenta anos de experiência na indústria de Financial Services, Seguros, Pension

e Saúde, atuando em diversos projetos de definição estratégica e de modelo de

negócios, desenvolvimento de modelos de gestão operacional e financeira,

pesquisa de mercado e desenvolvimento de produtos, desenho e reestruturação

de processos, seleção e implementação de sistemas aplicativos (ERP’s),

desenvolvimento de estruturas e sistemas de gestão de riscos e controles internos.

É professor convidado do MBA / FIA – USP, e do IBGC. É membro da ANSP -

Academia Nacional de Seguros e Previdência desde 2000. É membro da

Comissão Técnica Regional de Governança Corporativa da ABRAPP desde 2007.

É Conselheiro certificado pelo IBGC. Ministrou cursos e palestras sobre

governança, gestão estratégica, gestão de riscos e controles internos,

solvência, em diversas instituições no mercado financeiro, segurador, de

previdência e de saúde, e em congressos patrocinados pela FEBRABAN,

ABRAPP, CNseg.
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Ricardo Young

Empresário, nascido em São Paulo, Capital, foi um dos fundadores e presidente do

Instituto Ethos e da ABF - Associação Brasileira de Franchising. Com visão

empreendedora, transformou a empresa da família, a rede de escolas Yázigi

Internexus, num dos cases de franquias de destaque no mundo. Desde a

juventude, participou de movimentos pela democracia, pelas questões ambientais

e pela ética e responsabilidade socioambiental. Foi coordenador do Pensamento

das Bases Empresariais - PNBE e sócio fundador do Instituto Ethos onde, entre

outras iniciativas, iniciou o Pacto Empresarial de Integridade e Combate à

Corrupção. Destacou-se na defesa da Sustentabilidade, como um dos

disseminadores da Carta da Terra no Brasil e signatário do Manifesto “Brasil com

S”. Em 2010, foi candidato a Senador por São Paulo e obteve mais de 4 milhões

de votos. Em 2012, foi eleito vereador da cidade de São Paulo cujo mandato foi

marcado pela aplicação dos princípios das Cidades Sustentáveis nas políticas

municipais e pela restauração da ética na política. Hoje, é um dos principais líderes

do empreendedorismo socioambiental no país. Integra iniciativas como o IBGC,

RAPS, IDS e Rede Cidades Sustentáveis, entre outras. É pesquisador-convidado

no programa de Cidades Globais do Instituto de Estudos Avançados IEA-USP,

onde se dedica ao tema da complexidade e visão sistêmica na gestão urbana. Na

sua atividade empresarial é sócio consultor na organização internacional CTI-

Cultura, Transição e Integridade onde se dedica ao tema da integridade,

desenvolvimento e arquiteturas organizacionais. Exerce atualmente a presidência

do Conselho Deliberativo do Instituto Ethos e do IDS - Instituto Democracia e

Sustentabilidade. Autor de de publicações e artigos nos campos de

desenvolvimento empresarial, sustentabilidade, política e complexidade, liderança

e ética empresarial.

Gustavo Moraes Stolagli

Advogado em São Paulo, pós-graduado em Direito do Mercado Financeiro e de

Capitais pelo Ibmec/SP, mestre em direito pela Universidade de Columbia (NY) –

Harlan Fiske Stone Scholar. Associado estrangeiro ao Cravath, Swaine & Moore

em 2011-2012 (Londres) e sócio de Veirano Advogados. Coordenador da

Comissão Jurídica do IBGC.



ibgc.org.br

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

https://www.ibgc.org.br/
https://www.ibgc.org.br/
https://www.linkedin.com/company/ibgc---instituto-brasileiro-de-governan-a-corporativa/
https://www.linkedin.com/company/ibgc---instituto-brasileiro-de-governan-a-corporativa/
https://www.instagram.com/ibgc_oficial/
https://www.instagram.com/ibgc_oficial/
https://www.facebook.com/ibgcoficial/
https://www.facebook.com/ibgcoficial/
https://twitter.com/IBGC_Brasil
https://twitter.com/IBGC_Brasil
https://www.youtube.com/channel/UCVAHs8bB0RUerBTanm99kMw
https://www.youtube.com/channel/UCVAHs8bB0RUerBTanm99kMw
https://open.spotify.com/show/4novItaj7B5avHN276dOC9
https://open.spotify.com/show/4novItaj7B5avHN276dOC9

