Congresso do Instituto Brasileiro de Governança
Corporativa traz personalidades de destaque em sua 18º
edição
18/09/2017

Armínio Fraga, ex-presidente do BC, Marcelo Barbosa, novo presidente da
CVM, e Wilson Ferreira Jr., presidente da Eletrobras, estão entre os
principais palestrantes do evento; foco são as empresas familiares e de
capital aberto
São Paulo, 18 de setembro de 2017 - O Instituto Brasileiro de Governança
Corporativa (IBGC) realizará, nos dias 2 e 3 de outubro, em São Paulo, a
18ª edição de seu Congresso Anual, cujo tema será Governança
consciente: quando as regras não bastam.
A temática do evento deste ano reflete o que há de mais atual nas
discussões sobre as melhores práticas de governança corporativa e tem
como pano fundo a evolução no arcabouço regulatório no país e a atual
crise ética brasileira.
O congresso terá a presença de palestrantes nacionais e internacionais,
incluindo conselheiros e CEOs. Entre os principais nomes estão o expresidente do Banco Central e sócio-fundador da Gávea Investimentos,
Armínio Fraga; a presidente da SAP Brasil, Cristina Palmaka; o presidente
da Eletrobras, Wilson Ferreira Jr.; e o diretor-presidente do Grupo
Kinoplex, Luiz Severiano Ribeiro Neto. Entre o público, são esperados mais
de 700 participantes inscritos, entre executivos, conselheiros de
administração e demais profissionais interessados em governança
corporativa.
A programação do evento contará com sessões plenárias, palestras e
debates sobre temas específicos, voltados tanto para empresas familiares
quanto empresas de capital aberto. Cada um dos temas foi pensado
levando-se em consideração a realidade atual das empresas e seus
conselhos no Brasil. A ideia é mostrar ao público os caminhos a serem
percorridos e os objetivos que se deseja atingir no futuro próximo.
Entre os assuntos a serem discutidos, estão a diversidade nos conselhos, a
governança em estatais, os riscos cibernéticos, as novas tecnologias e os
impactos da inovação nos modelos de negócios, entre outros.
O 18º Congresso Anual do IBGC será realizado no Golden Hall do WTC São
Paulo. As inscrições podem ser feitas pela internet, no hotsite do evento:

http://www.ibgc.org.br/congressoibgc/inscricoes.php. Mais informações
podem ser obtidas pelo telefone (11) 3477-1646 ou pelo e-mail
congresso@ibgc.org.br.
18º Congresso Anual do IBGC
Data: 2 e 3 de outubro
Local: Golden Hall | WTC São Paulo
Endereço: Avenida das Nações Unidas, 12.551 - Brooklin - São Paulo
Sobre o IBGC
O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), organização sem
fins lucrativos, é a principal referência do Brasil para o desenvolvimento
das melhores práticas de Governança Corporativa. Desde 27 de novembro
de 1995, o Instituto contribui para o desempenho sustentável das
organizações e influencia os agentes da sociedade no sentido de mais
transparência, justiça e responsabilidade.
O IBGC promove palestras, fóruns, conferências, treinamentos e
networking entre profissionais, além de produzir publicações e pesquisas.
As informações do instituto são transmitidas
via Linkedin, Facebook e Twitter, além da newsletter mensal IBGC em
Foco.
O Instituto conta, ainda, com o Programa de Certificação para
Conselheiros de Administração e Conselheiros Fiscais, que permite ao
participante adquirir mais conhecimento sobre um conjunto de temas
necessários para seu bom desempenho dentro das organizações. Ao obter
essa certificação, o conselheiro passa a integrar o Banco de Conselheiros
Certificados do IBGC.
O Instituto tem sede em São Paulo e atua regionalmente por meio de sete
Capítulos, localizados no Ceará, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de
Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
Atualmente, hospeda as atividades da Global Reporting Initiative (GRI) no
Brasil, integra a rede de Institutos de Gobierno Corporativo de Latino
América (IGCLA) e o Global Network of Director Institutes (GNDI
- http://www.gndi.org), grupo que congrega institutos relacionados à
Governança e conselho de administração ao redor do mundo. Para mais
informações, consulte o site http://www.ibgc.org.br/index.php.
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