
 
 
 

Pela 1ª vez, IBGC elege novos conselheiros em assembleia 

100% eletrônica 
 

Para garantir a saúde e a segurança dos associados em meio à  

pandemia do coronavírus, instituto não realizou encontro presencial 

 em sua AGO; Gabriela Baumgart, Claudia Elisa Soares e Armando de 

Azevedo Henriques foram escolhidos como novos conselheiros  

 

São Paulo, 26 de março de 2020 – O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa 

(IBGC) realizou nesta quarta-feira (26) sua Assembleia Geral Ordinária (AGO). Pela 

primeira vez, o encontro dos associados ocorreu apenas de forma eletrônica, com 

transmissão online.  

 

“Essa decisão visou preservar a saúde e a segurança de nossos associados e atende 

as recomendações das autoridades de saúde para contenção da epidemia da COVID-

19”, afirmou Henrique Luz, presidente do conselho de administração do IBGC. “É a 

primeira assembleia geral realizada de forma totalmente virtual no país e aponta um 

caminho para viável para as empresas na superação dessa crise, com apoio da 

tecnologia”, acrescentou. 

 

Na assembleia foram oficializados os nomes dos três novos conselheiros de 

administração do IBGC, que integrarão o colegiado até 2022. Os eleitos foram 

escolhidos por votação online, finalizada às 23h59 desta terça-feira, 25 de março.  

 

A advogada Gabriela Baumgart foi eleita com 819 votos. Com experiência de atuação 

em conselhos, empresas familiares e comitês de estratégia e inovação, Gabriela, desde 

2017, atua como coordenadora da Cidade Center Norte, que abrange os 

empreendimentos Shopping Center Norte, Lar Center, Expo Center Norte, Novotel 

Center Norte e Instituto Center Norte.  

 

A administradora Claudia Elisa Soares foi eleita com 509 votos. É conselheira de 

administração da TOTVS desde setembro de 2017. Com passagens como executiva e 

conselheira de empresas como Grupo NC, Arezzo & Co e Votorantim Cimentos, possui 

experiências em gestão de pessoas e identificação e controle de riscos. 

 

O engenheiro Armando de Azevedo Henriques foi eleito com 441 votos. É CEO da Angra 

Energy Partners. Possui grande experiência no mercado de energia, com visão técnica 

e estratégica para gestão de crise e relacionamento e atuação próxima junto a órgãos 

de governo. 

 

Os três novos conselheiros substituem Doris Wilhelm, Monika Conrads e Vicky Block, 

cujos mandatos chegaram ao fim. Também integram o colegiado Carlos Eduardo Lessa 

Brandão, Henrique Luz, Leila Loria, Iêda Novais, Israel Aron Zylberman e Leonardo 

Wengrover.  



 
 
 
 

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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