IBGC divulga pesquisa inédita durante evento
Com programação repleta de divulgações especiais, o último ciclo do 21º Congresso
IBGC acontece de 23 a 27 de novembro, em formato totalmente digital
São Paulo, 20 de novembro de 2020 – Ao longo de todo o mês de novembro, o Instituto
Brasileiro de Governança Corporativa tem promovido, durante o 21º Congresso IBGC, debates
enriquecedores sobre as mudanças nos conselhos de administração, os desafios e
oportunidades das agendas ESG (sigla em inglês para: ambiental, social e de governança) e
a evolução da própria governança; e para a próxima preparou importantes divulgações.
Já na segunda-feira (23), o Instituto lançará uma pesquisa inédita sobre a Remuneração de
Conselheiros em Empresas de Capital Fechado, feita com o objetivo de mapear as práticas
de remuneração mensal adotadas por essas corporações, ajudar as empresas quando se
deseja contratar profissionais ou constituir conselhos e possibilitar que o profissional também
saiba o que é praticado.
A apresentação acontecerá das 8h às 10h com participação Arlete Nese, sócia da Consultoria
ON Valor e cofundadora da Longevità Previdência; Célia Assis, sócia diretora na Drixx
Advisors; Joaquim Rubens, coordenador do mestrado em gestão empresarial da FGV/EBAPE
e conselheiro de empresas; com moderação feita por Luiz Martha, gerente de pesquisa e
conteúdo do IBGC.
Durante as palestras abertas a todo público, teremos, ainda, painéis sobre processo
estratégico em tempos de transformação acelerada que ocorre na segunda-feira (23), das 18h
às 19h30; e governança corporativa em startups e scale-ups, em diferentes culturas (Brasil,
Vale do Silício e Israel) que será realizada na terça-feira (24), das 18h às 19h30, entre outras
que podem ser conferidas diretamente no site.
Plenárias especiais estão programadas para acontecerem na sexta-feira (27), entre 8h30 e
13h, tendo como painel de abertura a participação de Colin Meyer, professor de estudos de
gestão na Saïd Business School, da Universidade de Oxford; Mak Yuen Teen, professor
associado de contabilidade e ex-vice reitor da NUS Business School; Paul Schneider, Head
de Governança Corporativa na Ontario Teacher's Pension Plan; e Marta Viegas, líder de
governança corporativa do BID Invest debaterão a Governança ao redor do mundo.
A programação completa está disponível em: https://ibgc.org.br/congresso/
SERVIÇO:
21º Congresso IBGC
Quando: 3 a 27 de novembro

Onde: Plataforma Virtual Congresso IBGC
Inscrições em: https://ibgc.org.br/congresso/
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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