
 
 

    

 
 

19º Congresso do Instituto Brasileiro de Governança 
Corporativa discute inovação e desafios para longevidade 
das empresas 
30/08/2018 
 

Inscrições estão abertas para evento em São Paulo, em 1 e 2 de outubro, que terá Sergio Rial, 
Fabio Schvartsman e Rodrigo Galindo entre os palestrantes 

 
São Paulo, 30 de agosto de 2018 -  O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) 
dedicará seu congresso anual à reflexão sobre o impacto da inovação no ecossistema da 
governança corporativa, considerando o desafio de perpetuar as empresas. O evento será realizado 
nos dias 1 e 2 de outubro, na cidade de São Paulo. 
  
Presidentes de grandes companhias, como Fabio Schvartsman (Vale), Sergio Rial (Santander 
Brasil) e Tania Cosentino (Schneider Eletric América Latina) falarão sobre como é possível 
direcionar a empresa para as novidades tecnológicas ao mesmo tempo em que se preserva seu 
legado. O evento também terá o CEO da Kroton, Rodrigo Galindo; o professor e pesquisador Silvio 
Meira; e o cartunista e empresário Maurício de Sousa como palestrantes, entre outros nomes de 
destaque. 
  
Sob o tema Ecossistema de Governança: Inovação e Legado, o congresso terá 15 sessões e 
painéis específicos para os interessados em governança familiar e mercado de capitais. Questões 
sociais e éticas, startups e tecnologias disruptivas, como inteligência artificial, blockchain e internet 
das coisas, também estarão na pauta. 
  
"Queremos levar ao público discussões que contribuam para uma reflexão sobre o avanço das 
tecnologias emergentes no mundo dos negócios, em um cenário em constante transformação, e as 
oportunidades que hoje favorecem a inovação por parte das empresas", explica Heloisa Bedicks, 
superintendente geral do IBGC. 
  
Os ecossistemas inovadores dos Estados Unidos e de Israel serão apresentados por Evan Epstein, 
codiretor do Stanford/NVCA Venture Capital Symposium e fundador da Pacifica Global, e Guilherme 
Ary Plonsky, mestre e doutor em Engenharia de Produção da Escola Politécnica da Universidade de 
São Paulo. Os especialistas refletirão sobre o que é possível aprender a partir da experiência de 
mercados tão distintos, inclusive quando o objetivo é atrair a atenção de stakeholders – 
investidores, governos e academia. 
  
O 19º Congresso Anual do IBGC será realizado no Golden Hall do WTC Events Center. As 
inscrições podem ser feitas pela internet, no hotsite do evento: www.ibgc.org.br/congressoibgc. 
Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail congresso@ibgc.org.br ou pelo telefone (11) 3477-
1646. 
 
19º Congresso Anual do IBGC – Ecossistema de Governança: Inovação e Legado 
Datas: 1 e 2 de outubro de 2018 
Local: WTC Events Center – Golden Hall 
Endereço: Avenida das Nações Unidas, 12.551 - Brooklin - São Paulo 
  
 
Sobre o 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 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 
IBGC é um think tank que promove treinamentos, fóruns, conferências, palestras e networking entre 
profissionais. O Instituto conta, ainda, com o Programa de Certificação para Conselheiros de 
Administração e Conselheiros Fiscais. Com a certificação, esses conselheiros passam a integrar o 
Banco de Conselheiros Certificados, uma ferramenta muito 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.  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 
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Tel: (11) 3817-7947 
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