Governança corporativa em startups é tema de evento do IBGC em
Belo Horizonte
Objetivo é promover a importância das boas práticas de governança como
instrumentos para garantir a longevidade do negócio
Belo Horizonte, 18 de outubro de 2019 – O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa
(IBGC) promove na próxima terça-feira (22/10), em Belo Horizonte, o evento de lançamento
do guia Governança Corporativa em Startups & Scale-Ups. A publicação aborda as quatro
fases de maturação de uma startup (ideação, validação, tração e escala) e indica quais são
as prioridades e medidas a serem adotadas por essas empresas no universo da governança
corporativa.
“O IBGC sempre esteve atento às mudanças do ambiente de negócios em sua missão de
disseminar as boas práticas de governança. Foi com esse direcionamento que o IBGC pensou
no desenvolvimento de um guia especialmente voltado para um dos segmentos que mais
crescem no Brasil”, diz a coordenadora-geral do Capítulo Minas Gerais do IBGC, Mônica
Cordeiro.
A publicação foi desenvolvida no intuito de apoiar estas empresas na adoção de práticas de
governança e gestão que contribuam para a sustentabilidade e para o sucesso do negócio,
desde o momento de sua criação até a fase de ganho de escala, quando passam da categoria
startup para scale-up.
Adotar as boas práticas de governança pode reduzir riscos de forma significativa. “Para o
mercado, saber que uma startup leva em consideração a importância da governança
corporativa pode ser um grande diferencial em um universo no qual se sabe que existe uma
alta taxa de mortalidade”, explica Mônica.
Entre os palestrantes, estarão presentes Lucas Duraes, fundador do Guaja Café & Coworking;
Victor Becho, subsecretário de Ciência Tecnologia e Inovação do Estado de Minas Gerais;
Edmar Ferreira, co-fundador da RockContent; e João Kepler, sócio e diretor comercial e de
marketing da Bossa Nova, além de Daniel de Macedo, gerente de Estratégia e Inovação do
Grupo Algar.
O evento será realizado no Orbi Conecta - Av. Presidente Antônio Carlos, 681 - Lagoinha Belo Horizonte, a partir das 18h. As inscrições são gratuitas. Mais informações pelo telefone
(11) 4020-1733 ou pelo e-mail eventosibgc@ibgc.org.br.

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.
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