IBGC inicia primeiro curso de governança em empresas
familiares em Uberlândia
21/11/2018
Curso capacita sócios, herdeiros e executivos a lidar com dilemas que permeiam a relação das
famílias unidas pelos negócios
Uberlândia, 21 de novembro de 2018 – O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC)
está com inscrições abertas para o curso Governança Corporativa em Empresas Familiares, que
será realizado nos dias 28 e 29 de novembro, em Uberlândia (MG). Esta é a primeira vez que o
IBGC, organização que é referência para o desenvolvimento da governança corporativa no Brasil,
realiza um treinamento aberto na cidade.
O curso é uma oportunidade para membros de conselhos, executivos, fundadores e herdeiros de
empresas familiares se aproximarem das melhores práticas de governança corporativa – que, nos
negócios de família, aborda temas como sucessão, choque de gerações, além de questões como
propriedade e gestão.
"Uberlândia e região têm uma economia muito forte, sendo um importante canal na área de logística
e distribuição, com várias empresas familiares instaladas. Mas, como regra geral, falta a elas maior
conhecimento sobre o que sejam e para que servem as boas práticas de governança corporativa e
familiar. O curso visa suprir essa lacuna e chega em um momento bastante oportuno", diz o
coordenador-geral do Capítulo Minas Gerais do IBGC, Enio Coradi.
O curso, com 16 horas de duração, é destinado àqueles que estejam inseridos em processos
atrelados à governança corporativa e queiram aprofundar seus conhecimentos sobre o tema. O
objetivo é capacitá-los com uma melhor compreensão sobre governança e os aspectos inerentes à
relação entre família, empresa e investidores.
Mais informações podem ser obtidas no site do IBGC - https://www.ibgc.org.br -, pelo telefone (11)
3185-4200 ou pelo e-mail secretaria@ibgc.org.br.

Sobre o IBGC
O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), organização da sociedade civil, é a
principal referência brasileira e uma das principais referências mundiais em Governança
Corporativa. Há 22 anos, contribui para o desempenho sustentável das organizações por meio da
geração e disseminação de conhecimento das melhores práticas em governança corporativa,
influenciando e representando os mais diversos agentes, visando uma sociedade melhor.
O IBGC conta com mais de 1.700 associados entre conselheiros de administração, empresários,
acadêmicos, executivos e empresas listadas e familiares, que participam, voluntariamente, na
produção de publicações e pesquisas, que podem ser encontradas no portal do conhecimento. O
Instituto conta, ainda, com o Programa de Certificação para Conselheiros de Administração e
Conselheiros Fiscais, por meio do qual os conselheiros passam a integrar o Banco de Conselheiros
Certificados, uma ferramenta útil para organizações que buscam executivos qualificados.

Com sede em São Paulo, o instituto 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 America (IGCLA) e o Global Network of Director
Institutes (GNDI - www.gndi.org), grupo que congrega institutos relacionados à Governança e
conselho de administração ao redor do mundo.
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