
 

    

 
 

 

Fator humano é tema do 20º Congresso do Instituto Brasileiro de 

Governança Corporativa 

 

Marcelo Barbosa (CVM), Fiamma Zarife (Twitter) e Fabian Gil (Dow) estão entre os 

palestrantes do evento que ocorre nos dias 2 e 3 de setembro, São Paulo  

 

São Paulo, 26 de agosto de 2019 – O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) 

promove na próxima semana a 20ª edição de seu congresso anual. O evento será realizado 

nos dias 2 e 3 de setembro, em São Paulo, no Golden Hall do WTC (Avenida das Nações 

Unidas, 12.551), e contará com a presença de cerca de 700 conselheiros e especialistas que 

acompanharão discussões sobre o que há de mais moderno sobre práticas de governança 

corporativa.  

 

Sob o tema Fator humano na governança corporativa: impactos da era digital, o 20º Congresso 

IBGC terá em sua programação principal cerca de 20 sessões e mais de 30 palestrantes. Este 

ano, o evento apresentará ao público uma série de debates e palestras sobre a importância 

dos aspectos humanos em meio às transformações da era digital e seu papel como elemento-

chave da governança e da longevidade das empresas.  

 

Estão confirmadas as presenças da escritora e professora adjunta de economia na London 

Business School, Linda Yueh; do presidente da CVM, Marcelo Barbosa; do diretor do IBM 

Research ThinkLAB, Henrique von Atzingen; da diretora-geral do Twitter no Brasil, Fiamma 

Zarife; do CEO da Unilever Brasil, Fernando Fernandez; e de Eliezer Silva, diretor do Hospital 

Albert Einstein, entre outros palestrantes e mediadores. 

 

"Discutiremos o lado humano da governança corporativa. OU seja, como as práticas são 

aplicadas e praticadas”, conta Heloisa Bedicks, diretora geral do IBGC. “Todos os anos, o 

Congresso IBGC leva ao público um conjunto qualificado de discussões sobre temas de 

grande interesse dos conselheiros, executivos e demais agentes de governança. São 

assuntos que nos ajudam a pensar sobre o que tem levado os administradores a repensar e 

a refletir sobre a condução dos novos rumos de seus respectivos negócios”, completa. 

 

As inscrições podem ser feitas pela internet, no hotsite do evento: 

https://inscricao.ibgc.org.br/congressoibgc. A programação também está disponível no 

aplicativo oficial 20º Congresso IBGC, em versões Android e iOS. Mais informações podem 

ser obtidas pelo e-mail congresso@ibgc.org.br ou pelo telefone (11) 3477-1646. 

 

20º Congresso IBGC 

Datas: 2 e 3 de setembro de 2019 

Local: Golden Hall do WTC Events Center 

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/
https://inscricao.ibgc.org.br/congressoibgc
mailto:congresso@ibgc.org.br


 

 

    

 
 

Endereço: Avenida das Nações Unidas, 12.551 - Brooklin - São Paulo 

Mais informações: https://inscricao.ibgc.org.br/congressoibgc 

 

 

Sobre o IBGC 

Fundado em 27 de novembro de 1995, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa 

(IBGC), organização da sociedade civil, é referência nacional e uma das principais no mundo 

em governança corporativa. Seu objetivo é gerar e disseminar conhecimento a respeito das 

melhores práticas em governança corporativa e influenciar os mais diversos agentes em sua 

adoção, contribuindo para o desempenho sustentável das organizações e, 

consequentemente, para uma sociedade melhor. Para mais informações, consulte 

www.ibgc.org.br. 

 

Informações para a imprensa - CDI Comunicação 

 

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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