Santa Catarina sedia evento do Instituto Brasileiro de Governança
Corporativa sobre identidade familiar
Programação contará com palestras e debates, além da apresentação de casos de
sucesso e de um guia do instituto com orientações sobre o tema
Palhoça (SC), 8 de novembro de 2019 – O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa
(IBGC) promove na próxima terça-feira (12/10), em Palhoça, o evento Identidade familiar:
reflexões para a longevidade dos negócios, em que será apresentada a publicação Identidade
da Família Empresária, um guia com reflexões e orientações cujo objetivo é esclarecer
questões relevantes para a longevidade da empresa familiar.
Elaborado com foco nos agentes participantes das decisões relacionadas aos rumos das
famílias e das empresas familiares, o guia foi desenvolvido no intuito de ajudá-los a enxergar
a relevância da identidade familiar como um elemento essencial para os negócios quando bem
assimilado por todos.
“Chamamos de identidade familiar os aspectos culturais, de valor e históricos da família
empresária – geralmente personificados na figura do fundador do negócio e que podem
interferir nas tomadas de decisão na companhia. Mesmo que essencial, a criação de uma
identidade familiar que esteja alinhada aos planos empresariais nem sempre ocorre de forma
consciente ou coesa nas companhias”, explica o coordenador-geral do Capítulo Santa
Catarina do IBGC, Carlos Rocha Velloso.
Entre os palestrantes e moderadores do evento, estarão presentes Maria Elena Veronese,
membro da comissão de empresas de controle familiar do IBGC; Ana Célia de Paula, gerente
de Capítulos do IBGC; Léia Wessling, coordenadora do Capítulo Santa Catarina do IBGC. A
programação também contará com a apresentação dos cases das empresas RVB Malhas
(Ana Júlia Benvenuti, sócia e diretora de RH, Estilo de Marketing), Uniq Branding (Karina da
Fonte, diretora) e Multilog (Terezinha Santos, gerente de Gente & Gestão)
O evento será realizado no auditório do Edifício Atrium Offices - Rua Jair Hamms, 38 – Cidade
Criativa Pedra Branca – Palhoça - SC, a partir das 8h30. As inscrições são gratuitas. Mais
informações pelos telefones (11) 3185-4200 (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.
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