
 

    

 
 

 

 

Instituto Brasileiro de Governança Corporativa anuncia início de 

processo de transição na direção geral 

 

 

São Paulo, 2 de outubro de 2019 – O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa 

(IBGC) inicia uma nova fase em seu processo sucessório. Após uma jornada de 20 anos no 

instituto, sendo dois como conselheira de administração e 18 anos liderando a gestão, 

Heloisa Bedicks, em decisão conjunta com o atual conselho de administração, deixará o 

cargo após a contratação de seu sucessor ou sucessora. 

 

Além de ser responsável pelo crescimento sustentado do instituto em cerca de 20% ao ano 

nos últimos cinco anos, Heloisa construiu um legado para o IBGC e para a disseminação das 

boas práticas da governança corporativa no Brasil. 

 

Como guardiã dos princípios e valores do instituto, Heloisa sempre foi transparente, trazendo 

a verdade com muito respeito, empatia, e tratando a todos os associados e colaboradores 

com equidade e de forma justa. Assumiu seu mandato com diligência, sendo cuidadosa na 

prestação de contas e garantindo a responsabilidade do instituto com diversas partes 

interessadas. 

 

Heloisa posicionou o IBGC entre um grupo restrito de institutos internacionais. Foi o primeiro 

instituto de não conselheiros a entrar no Global Network of Director Institutes (GNDI), além 

de ser uma das poucas organizações da sociedade civil a representar o país nas mesas 

redondas da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) desde 

2000, tanto para as reuniões sobre o mercado de capitais, quanto para o debate sobre 

empresas estatais. Heloisa também é vice-presidente do GNDI desde 2017 e foi conselheira 

do International Corporate Governance Network (ICGN) de 2008 a 2010. 

 

Em sua gestão, o IBGC passou de um curso de conselheiros ao ano para a realização de 74 

diferentes cursos anuais em oito cidades do Brasil. Heloisa ainda liderou o instituto em 

diversas transformações, tais como as quatro revisões do Código das Melhores Práticas de 
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Governança Corporativa, a retomada das jornadas técnicas, a construção do Código 

Brasileiro de Governança Corporativa – Companhias Abertas e sua incorporação à 

regulação, os congressos anuais, a ocupação de um andar inteiro do WTC e o 

reconhecimento do instituto como um think tank nacional, graças ao trabalho voluntariado de 

mais de 350 associados. 

 

“Quero tranquilizar a todos de que meu comprometimento e dedicação ao IBGC continuarão 

iguais até o fechamento desse processo sucessório”, afirma Heloisa Bedicks. “Agradeço 

profundamente à Heloisa sua liderança em todos estes anos. Esperamos poder contar com 

sua sabedoria no futuro para os novos desafios e projetos inovadores pelos quais o instituto 

passará. Heloisa é e continuará sendo uma das principais embaixadoras da causa da 

governança corporativa no país”, afirma Henrique Luz, presidente do conselho de 

administração do IBGC.  

 

A busca por um sucessor ou sucessora para Heloisa Bedicks está sendo feita com o suporte 

da consultoria Spencer Stuart. Heloisa permanecerá no instituto pelo tempo que for 

necessário para garantir que a transição seja tranquila. 

 

 

Sobre o IBGC 

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. Para mais informações, consulte 

www.ibgc.org.br. 

 

Informações para a imprensa - CDI Comunicação 

 

Alexandre Carvalho 

alexandre.carvalho@cdicom.com.br 

Tel: (11) 3817-7948 

 

William Maia 

william.maia@cdicom.com.br 

https://www.facebook.com/ibgcoficial
https://twitter.com/IBGC_Brasil
https://br.linkedin.com/company/ibgc---instituto-brasileiro-de-governan-a-corporativa
http://www.canal.ibgc.org.br/
http://www.ibgc.org.br/
mailto:alexandre.carvalho@cdicom.com.br
mailto:alexandre.carvalho@cdicom.com.br
mailto:william.maia@cdicom.com.br


 

 

    

 
 

Tel: (11) 3817-7968 

 

Everton Vasconcelos 

everton@cdicom.com.br 

Tel: (11) 3817-7947 

 
 

https://www.facebook.com/ibgcoficial
https://twitter.com/IBGC_Brasil
https://br.linkedin.com/company/ibgc---instituto-brasileiro-de-governan-a-corporativa
http://www.canal.ibgc.org.br/
mailto:everton@cdicom.com.br

