
 
 

    

 
 

Instituto Brasileiro de Governança Corporativa lança 
caderno com recomendações sobre auditoria interna 
27/11/2018 
 

Evento em São Paulo marca os 23 anos da criação do IBGC, principal referência em governança 
corporativa no país 

 

São Paulo, 27 de novembro de 2018 – O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) 
lança hoje o documento Auditoria Interna: Aspectos Essenciais para o Conselho de Administração. 
O evento marca os 23 anos de criação do IBGC. 

Produzido em parceria com o Instituto dos Auditores Internos do Brasil (IIA Brasil), o documento 
propõe-se a aprofundar a visão dos conselheiros, membros de comitê de auditoria, auditores e 
demais executivos sobre a função de auditoria interna e a sua integração com a governança 
corporativa.  

“A atividade da auditoria interna é relevante para fortalecer a governança das empresas. Ela ajuda 
as organizações a gerir metas, avaliar riscos, melhorar controles e evitar perdas. Apesar de sua 
reconhecida importância, há muito trabalho a ser feito: os conselheiros de administração carecem 
de mais conhecimento sobre a inserção da auditoria no contexto da governança”, diz a 
superintendente geral do IBGC, Heloisa Bedicks. 

O lançamento da publicação terá palestra de Rene Andrich, presidente do conselho de 
administração do IIA Brasil, Tereza Grossi, presidente do conselho fiscal da Duratex S.A. e 
participação dos sócios da PwC Brasil, Fabio Cajazeira e André Pannunzio. 

O evento marca também o aniversário de 23 anos do IBGC. Em pouco mais de duas décadas, o 
Instituto reúne quase 2 mil associados e cresce, em média, 20% ao ano. “Somos uma rede de 
entusiastas da governança corporativa e acreditamos que a transparência, a responsabilidade 
corporativa, a prestação de contas e equidade transformarão o Brasil em uma sociedade melhor”, 
diz Ricardo Setubal, presidente do conselho de administração do IBGC.  

O evento será realizado na sede do IBGC, a partir das 17h30 (Av. Nações Unidas, 12.551 / 21º 
andar – Sala Votorantim). As inscrições são gratuitas e as vagas são limitadas. Mais informações 
pelo telefone (11) 3185-4200 ou pelo e-mail eventosibgc@ibgc.org.br. 

Clique aqui para acessar a íntegra da publicação.  

 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. 

https://www.facebook.com/ibgcoficial
https://twitter.com/IBGC_Brasil
https://br.linkedin.com/company/ibgc---instituto-brasileiro-de-governan-a-corporativa
http://www.canal.ibgc.org.br/
http://conhecimento.ibgc.org.br/Paginas/Publicacao.aspx?PubId=23980


 
 

    

 
 

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. 

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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