
 
 

 
 

IBGC promove mudanças em sua estrutura organizacional 

 

 

São Paulo, 9 de abril de 2019 - O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa 

(IBGC) promoveu alterações em sua estrutura organizacional. A diretoria estatutária foi 

extinta e substituída por uma diretoria executiva não estatutária, que será ocupada 

pelos atuais superintendentes, mantidas suas respectivas segmentações: Heloisa B. 

Bedicks (geral), Adriane de Almeida (Desenvolvimento), Valeria Café (Vocalização e 

Influência) e Reginaldo Ricioli (Operações e Relacionamento). 

 

A mudança na nomenclatura decorre das mudanças estatutárias aprovadas na 

assembleia geral (AGE) de 8 de março, realizada na sede do IBGC. Na ocasião, os 

associados ratificaram a transformação da diretoria estatutária em diretoria executiva 

não estatutária – alteração que visa refletir mais fielmente o dia a dia do instituto, onde 

os superintendentes ficam à frente das atividades operacionais. Assim, o conselho de 

administração passa a ser o único órgão estatutário da estrutura organizacional do 

IBGC. 

 

Os atuais diretores – Alberto Messano (financeiro) e Matheus Corredato Rossi 

(jurídico) – seguirão contribuindo com o IBGC e foram convidados para ocupar cargos 

consultivos. 

 

 

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 23 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 - http://www.gndi.org), 

grupo que congrega institutos relacionados à Governança e conselho de administração 

ao redor do mundo. Para mais informações, consulte www.ibgc.org.br. 
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