
 
 

    

 
 

Instituto Brasileiro de Governança Corporativa realiza 
imersão em experiências com foco em inovação em 
Recife 
29/10/2018 
 
Objetivo é apresentar casos de sucesso de empresas familiares locais e entender a importância das 

novas tecnologias e da governança nas organizações 

São Paulo, 29 de outubro de 2018 - Nos dias 30 e 31 de outubro, o Instituto Brasileiro de 
Governança Corporativa (IBGC) estará em Recife, com um grupo de 40 executivos, para conhecer 
as empresas da região. A cidade foi escolhida para ser palco da primeira edição brasileira da 
Jornada Técnica (JT) por conjugar empresas tradicionais e duradouras com um forte ecossistema 
inovador. 

A programação do IBGC reflete o fato de Recife reunir agentes interessados em promover a 
inovação nas várias esferas da sociedade. A Jornada Técnica passará pelo Porto Digital, projeto 
apoiado por diversos organismos públicos; pelo CESAR, organização do segundo setor; assistirá a 
pitchs de startups locais e também conhecerá famílias empresárias tradicionais, como Brennand e 
Moura. 

A Jornada Técnica é uma oportunidade para líderes empresariais, especialmente conselheiros de 
administração, conhecerem in loco a experiência de diferentes companhias com os preceitos da 
governança corporativa, levando em conta o ambiente econômico e social em que atuam. 

O IBGC realiza a Jornada Técnica há 20 anos e já passou por países como Estados Unidos, 
Inglaterra, Austrália, Alemanha e Singapura. Em agosto, os associados do instituto passaram uma 
semana na Califórnia, nos Estados Unidos, conhecendo o ecossistema do Vale do Silício. Em maio 
do próximo ano, o destino será Israel, outro pólo de inovação de destaque mundial. 

 
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. 

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/


 
 

    

 
 

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. 

 
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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