
Ricardo Setubal é o novo presidente do Conselho de 
Administração do IBGC 

 
Instituto Brasileiro de Governança Corporativa também nomeou três novos membros do 

conselho, que tem a maioria formada por mulheres pela primeira vez em sua história 

São Paulo, 29 de março de 2018 - O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) 
anuncia a nomeação de Ricardo Setubal como presidente do Conselho de Administração, 
para um mandato de um ano. 

Ricardo Egydio Setubal é administrador de empresas formado pela Fundação Getúlio 
Vargas e graduado em Direito pela Universidade de São Paulo. É presidente do Conselho 
de Administração da Itautec, membro suplente do Conselho de Administração da ITAUSA e 
vice-presidente do Conselho de Administração da Duratex. Também atua como membro do 
Conselho de Administração da Elekeiroz e membro suplente do Conselho de Administração 
da Itaú Investimentos. 

A escolha de Setubal foi feita por votação logo após a Assembleia Geral Ordinária, que 
nomeou os três novos membros do Conselho de Administração do IBGC. Os escolhidos 
para um novo mandato de três anos foram: Leila Abraham Loria, Israel Aron Zylberman e 
Henrique Luz. 
  

Maioria feminina 
Pela primeira vez em seus 22 anos de existência, a maior parte do conselho do IBGC 
passa a ser formada por mulheres. A nomeação de Leila Abraham Loria a coloca em um 
grupo já formado por Isabella Saboya, Doris Wilhelm, Monika Conrads e Vicky Bloch, de 
um total de nove conselheiros. 

Todos os anos, o conselho de administração do IBGC renova um terço de seus membros - 
cujo mandato é de três anos -, que são responsáveis pela eleição ou reeleição do 
presidente do conselho administrativo do instituto. Tal procedimento é feito no intuito de 
manter o conhecimento dentro do órgão de forma mais estável, além de promover a 
renovação constante dos membros. 

 
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. 

  

  

 


