
 

    

 
 

 

Instituto Brasileiro de Governança Corporativa celebra dez anos de 

atuação em Minas Gerais com evento voltado às empresas 

familiares 

 

Objetivo é ajudar no desenvolvimento do cenário local de governança e apresentar 

publicação sobre identidade da família empresária 

 

Belo Horizonte, 21 de novembro de 2019 – O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa 

(IBGC) promove na próxima sexta-feira (22/11), em Belo Horizonte, o evento Identidade 

familiar: reflexões para a longevidade dos negócios, em que serão comemorados os dez anos 

do Capítulo Minas Gerais do IBGC, criado com o objetivo de ampliar a atuação do instituto na 

região. 

 

Na ocasião, será realizado o lançamento da publicação Identidade da Família Empresária - 

Um elemento de coesão para a continuidade dos negócios, um guia com orientações que 

esclarecem a importância desse conceito para a longevidade da empresa familiar. O evento 

contará com a presença do presidente do conselho de administração do IBGC, Henrique Luz, 

e da diretora-geral do IBGC, Heloisa Bedicks, apresentando a palestra Governança e 

Resultados. 

 

“Temos uma oportunidade muito relevante de desenvolver o cenário da governança em Minas 

Gerais, principalmente entre as empresas de gestão familiar, e é isso o que queremos mostrar 

no evento. O lançamento do guia ocorre em um momento muito oportuno para as empresas 

mineiras, pois ele fornece os caminhos necessários para a construção de uma melhor 

governança nesse segmento tão relevante para a economia do estado”, explica a 

coordenadora-geral do Capítulo Minas Gerais do IBGC, Mônica Cordeiro. 

 

Contando atualmente com 96 associados, entre pessoas físicas e jurídicas, o Capítulo Minas 

Gerais tem colocado em prática uma agenda intensa de atividades, com o objetivo de apoiar 

a implementação de uma jornada de conhecimento e de aperfeiçoamento do sistema de 

governança na região. “Iniciamos uma série de encontros mensais voltados a conselheiros e 

associados, mas queremos ir além, trazendo conteúdos relevantes sobre governança para 

toda a comunidade local”, diz Mônica. 

 

O evento Identidade familiar: reflexões para a longevidade dos negócios será realizado no 

auditório da sede da Companhia de Gás de Minas Gerais (Gasmig) - Avenida do Contorno, 

6.594 – Lourdes – Belo Horizonte - MG, a partir das 8h. As inscrições são gratuitas e podem 

ser feitas pelo site do IBGC: www.ibgc.org.br. Mais informações pelos telefones (11) 3185-

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/
www.ibgc.org.br


 

 

    

 
 

4200 (São Paulo e Região) e (11) 4020-1733 (Demais localidades) 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. 

 

Informações para a imprensa - CDI Comunicação 

 

Alexandre Carvalho 

alexandre.carvalho@cdicom.com.br 

Tel: (11) 3817-7948 

 

William Maia 

william.maia@cdicom.com.br 

Tel: (11) 3817-7968 

 

Everton Vasconcelos 

everton@cdicom.com.br 

Tel: (11) 3817-7947 
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