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INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA 

CNPJ/MF nº 01.082.331/0001-80 

 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

REALIZADA EM 05 DE AGOSTO DE 2020 

 

 

 

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 05 de agosto de 2020, das 14:00 às 16:00 horas, por 

videoconferência. 

PRESENÇA: (i) Leila Loria, (ii) Iêda Novais, Vice-Presidentes do Conselho; (iii) 

Armando Henriques, (iv) Aron Zylberman, (v) Carlos Eduardo Lessa Brandão, (vi) 

Claudia Elisa Soares, (vii) Gabriela Baumgart, (viii) Leonardo Wengrover, 

Conselheiros; (ix) Claudia Pitta, Secretária de Governança.  

 

AUSÊNCIA JUSTIFICADA: Henrique Luz 

 

CONVIDADOS: Além dos conselheiros, estiveram presentes na reunião (i) Pedro Melo, 

(ii) Adriane Almeida; (iii) Valéria Café; (iv) Cristiana Pereira (parcial); (v) Reginaldo 

Ricioli.   

MESA: Presidente: Leila Loria; Secretária: Claudia Pitta. 

 

ORDEM DO DIA: (i) Eventos Online; (ii) Congresso 2020; (iii) Webinar com Associados.    

 

DEBATES: 

 

(i) EVENTOS ONLINE 

 

Valéria Café apresentou os pontos mais relevantes do material compartilhado 

previamente com o Conselho. 

 

O Conselho elogiou o trabalho que a gestão vem desenvolvendo na área de eventos 

online desde o início da pandemia e fez as seguintes recomendações: 

 

• O IBGC deve manter um fórum para debate de ideias/visões divergentes. O 

Fórum de Debates pode ter esse foco, como já foi no passado;  
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• Os fóruns exclusivos, regionais ou nacionais, podem ser mantidos, desde que 

haja uma razão para a restrição de acesso dos demais associados (ex: assunto 

de interesse local ou fóruns temáticos específicos); 

 

• No desenho da agenda de eventos 2021, levar em consideração que os eventos 

locais são uma forma de atrair associados para os capítulos, devendo ser 

assegurada a autonomia para que sejam realizados eventos com temática de 

interesse regional;  

 

• O canal Educa poderia também abordar temas mais atuais de governança; 

 

• Buscar simplificar a grade de eventos virtuais, inclusive seus nomes/marcas;  

 

• Considerar disponibilizar conteúdos mais aprofundados/sofisticados com 

exclusividade para associados. 

  

 

(ii)  CONGRESSO 2020 

Cristiana Pereira apresentou os ajustes feitos à proposta de Congresso a partir das 

recomendações do Conselho, em síntese: concentrar eventos no tempo; um evento 

síncrono (ao vivo) por semana durante 4 semanas, sempre no mesmo horário; 

distribuição de outros conteúdos (síncronos ou não) ao longo de 30 dias;  criação de 

trilhas com focos específicos (ex: empresa familiar); cobrança de ingressos; buscar 

soluções para atrair universitários (ex: parcerias com universidades); validação do 

IBGC sobre conteúdos patrocinados. 

 

Foi esclarecido que o Save the Date do Congresso deve ser divulgado ainda em agosto 

e o programa definitivo em meados de setembro. O Conselho reforçou que o Save 

the Date deve ser liberado o quanto antes.  

 

O formato proposto para o Congresso foi aprovado pelo Conselho. O detalhamento 

dos conteúdos e palestrantes será apresentado oportunamente.  

 

Os conselheiros que quiserem indicar possíveis palestrantes para o Congresso podem 

fazê-lo diretamente para Cristiana e/ou Adriane. 

 

O conselheiro Carlos Brandão manifestou interesse em conhecer a lista de potenciais 

palestrantes. 
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(iii)  WEBINAR COM ASSOCIADOS 

Pedro Melo apresentou o roteiro da reunião, a realizar-se no próximo dia 07/agosto, 

e foram feitos os alinhamentos necessários para sua condução. 

  

 

 

 

ENCERRAMENTO  

 

A Presidente encerrou a reunião, lavrando-se a presente ata que vai por ela e pela 

Secretária assinada e arquivada na sede do IBGC. 

 

 

São Paulo, 05 de agosto de 2020. 

 

Mesa: 

 

Leila Loria 

Presidente 

Claudia Pitta 

Secretária 

 

 

[Ata aprovada eletronicamente pelo sistema Diligent.] 


