
IBGC debate compliance e riscos corporativos em 
Curitiba 

 
Palestra tem como objetivo orientar empresas a lidar com as exigências das 

atuais mudanças no mundo dos negócios 
  

Curitiba, 22 de Fevereiro de 2018 - O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa 
(IBGC) realiza na próxima quarta-feira, dia 28 de fevereiro, em Curitiba, a palestraRiscos 
e Compliance sob a Ótica da Governança. 

A palestra será apresentada por José Écio Pereira, consultor da JEPereira Consultoria 
em Gestão de Negócios, e que também acumula experiências como membro do 
conselho de empresas como Gafisa, Fibria, Votorantim e BR Malls, entre outras. Além 
do compliance, ele falará sobre riscos corporativos e aspectos atrelados ao tema, como 

identificação, priorização, matriz e monitoramento, e sobre como o time executivo pode 
se inserir nesse processo. 

A mediação do evento será do coordenador do Capítulo Paraná do IBGC, Carlos Peres. 
“A ideia é apresentar aos participantes do evento os fundamentos que podem ajudá-los 
a preparar as empresas, de todos os portes, para os impactos das realidades política, 
social e econômica nos negócios, em paralelo à velocidade das mudanças que vêm 
exigindo cada vez mais das organizações”, diz o coordenador. 

O evento terá início às 18h, no escritório da PwC, no Auditório do Piso RE do Curitiba 
Trade Center Office Building (Alameda Dr. Carlos de Carvalho, 417 – Centro - Curitiba). 
As inscrições podem ser feitas pelo telefone (11) 3185-4200 ou pelo e-
mailsecretaria@ibgc.org.br. 
 
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. 

file://///192.168.0.9/ibgc/ComunicaÃ§ao/Assessoria%20de%20Imprensa/Releases/2018/secretaria@ibgc.org.br
https://www.linkedin.com/company/ibgc---instituto-brasileiro-de-governan-a-corporativa?trk=company_name
https://www.facebook.com/ibgcoficial/
https://twitter.com/IBGC_Brasil
http://ibgcemfoco.wix.com/ibgcemfoco
http://ibgcemfoco.wix.com/ibgcemfoco


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. 

 

Mais informações para a imprensa: 

Grupo CDI Comunicação e Marketing 

Alexandre Carvalho 

alexandre.carvalho@cdicom.com.br 
Tel: (11) 3817-7948 

William Maia 

william.maia@cdicom.com.br 
Tel: (11) 3817-7968 

Everton Vasconcelos 

everton@cdicom.com.br 
Tel: (11) 3817-7947 
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