
 

    

 
 

 

Transformação nos negócios é tema de encontro  

do IBGC em São Paulo  

 

Evento exclusivo para conselheiros atuantes terá em sua programação  

palestras e debates sobre a atuação dos conselhos em relação  

a temas como inovação e disrupção 

 

São Paulo, 19 de junho de 2019 –  O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) 

promove nesta segunda-feira, dia 24, a sétima edição do Encontro de Conselheiros. O objetivo 

é debater sobre a atuação dos líderes de modo que eles estejam à frente das mudanças 

necessárias para que as empresas se mantenham em competitividade. 

 

Sob o tema Conselhos que transformam, o encontro pretende reunir conselheiros de todo o 

país para discutir e trocar experiências sobre como as novas tecnologias têm contribuído e 

influenciado o atual contexto do ambiente de negócios e de que maneira os processos de 

transformação podem ajudar na tomada de decisões mais corretas. 

 

A programação será dividida em oito sessões, abrangendo não apenas a transformação nos 

negócios, mas também temas como inovação, disrupção, novos modelos de negócio e 

atuação dos conselheiros, entre outros. Estarão presentes, entre palestrantes e debatedores, 

grandes executivos do mercado, como César Velloso, country manager do Gartner Brasil; 

Ricardo Guerra, CIO do Itaú; Ana Karina Dias, presidente do Conselho de Administração do 

BMG; entre outros. 

 

O 7º Encontro de Conselheiros do IBGC, voltado exclusivamente para conselheiros atuantes 

de todo o país, será realizado no Hotel Grand Hyatt, em São Paulo, a partir das 8h. As 

inscrições podem ser feitas pelo site oficial do evento: 

https://inscricao.ibgc.org.br/encontroibgc 

 

 

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. 

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/
https://inscricao.ibgc.org.br/encontroibgc
http://www.ibgc.org.br/


 

 

    

 
 

 

Informações para a Imprensa | CDI Comunicação 

 

Alexandre Carvalho 

alexandre.carvalho@cdicom.com.br 

(11) 3817-7948 

 

William Maia 

william.maia@cdicom.com.br 

(11) 3817-7968 

 

Everton Vasconcelos 

everton@cdicom.com.br 

(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:alexandre.carvalho@cdicom.com.br
mailto:alexandre.carvalho@cdicom.com.br
mailto:william.maia@cdicom.com.br
mailto:everton@cdicom.com.br

