
Exclusivo para Associados do IBGC

A Jornada Técnica do IBGC 
(JT) consiste em uma viagem 
internacional de imersão em temas 
de governança corporativa. Com 
uma programação desenvolvida 
para ampliar a compreensão do 
assunto em um universo empresarial 
cada vez mais globalizado, o 
evento é voltado exclusivamente 
para associados do IBGC e conta 
com o networking do Instituto 
com entidades internacionais 
para o desenvolvimento e 
organização do programa.

A 11ª Jornada será realizada no 
Canadá, país com mercado 
de capitais avançado, em que 
as empresas familiares são 
responsáveis por 35% do PIB 

do país, e um dos expoentes no 
ecossistema de startups - sendo 
o 5º maior país com concentração
de startups de inteligência
artificial e o 3º pais em que os
venture capitals mais confiam.

Além da oportunidade de conhecer 
a governança corporativa do 
Canadá e seu ecossistema de 
startups e inovação, esta Jornada 
Técnica foi desenhada para que 
os Jornadeiros tenham acesso a 
outros eventos que acontecem 
“back to back”, ambos em 
Toronto: ICGN Annual Conference, 
um dos eventos mundiais mais 
importantes em governança 
corporativa, e o Collision, o maior 
evento de tecnologia do Canadá. 

A JORNADA TÉCNICA CANADÁ SERÁ 
REALIZADA EM TORONTO E MONTREAL

TURMA 1
31/05 a 05/06

ICGN
9 a 11/06

TURMA 2
14 a 19/06

COLLISION
22 a 25/06

TURMA 1
31 de maio 
a 5 de junho

TURMA 2
14 a 19 
de junho

NESTA JORNADA TÉCNICA VOCÊ TERÁ ACESSO A:

▶ Arcabouço legal regulatório: visitas as bolsas de valores e autoridade reguladora local.

▶ Dia a dia da governança Canadense: visitas a empresas familiares
e listadas em setores como mineração e agronegócio.

▶ Ativismo dos fundos de pensão e seu impacto na governança corporativa do Canadá.

▶ O papel das universidades no desenvolvimento institucional: aula magna em universidade.

▶ Visita a centros de inovação.



A programação está sendo preparada em 
conjunto com a Comissão Internacional, 
o Grupo de Estudos Canadá e a Câmara
de Comércio Brasil Canadá (CCBC).
Em breve, serão divulgados mais
detalhes desta viagem de imersão.

MAIS INFORMAÇÕES
ana.lionetti@ibgc.org.br 
11 3185-4200

SOBRE A CONFERÊNCIA DO ICGN
O ICGN, International Corporate 
Governance Network, é uma 
das instituições mais relevantes 
em governança corporativa no 
mundo. Inicialmente congregando 
investidores, hoje possui 
representatividade entre vários 
agentes da governança corporativa. 
O ICGN realiza diversos eventos 
durante o ano. Seu evento mais 
importante é a “Annual Conference”, 
que será realizada de 9 a 11 de junho 
de 2020, em Toronto. 

Detalhes da programação em breve 
no site da conferência:  
www.icgn.org/events/icgn-2020-
annual-conference-toronto

SOBRE O COLLISION
O Collision 2020 é uma conferência 
de tecnologia que atrai players 
globais. A expectativa é de 30 
mil pessoas em 2020 entre 
congressistas vindos de diversas 
indústrias e países, comportando 
18 trilhas com assuntos diversos 
relacionados à tecnologia e 
inovação, além de contar com 
participação de startups, fundos 
de investimentos e influenciadores 
de escala global. Mais detalhes do 
evento estão no site:
https://collisionconf.com

Inscrições
▶ A Jornada é exclusiva para

associados do IBGC.

▶ As inscrições terão início dia 11/12,
às 8h, através do site do IBGC.

▶ O preenchimento das vagas será
por ordem de inscrição.

▶ No ato da inscrição, será necessário
escolher em qual turma deseja participar.

▶ Haverá reserva de 40% das vagas para aqueles
que ainda não participaram de Jornadas
Técnicas anteriores (novos Jornadeiros).

▶ Havendo mais interessados do que vagas,
será gerada uma lista de espera única, sem a
divisão de Jornadeiros ou novos Jornadeiros.

Logística:

▶ Serão escolhidos hotéis preferenciais
para a estadia dos Jornadeiros.

▶ Haverá transporte terrestre entre as reuniões.
▶ As passagens aéreas e hospedagem são de 

responsabilidade dos Jornadeiros, incluindo 
ida de Toronto para Montreal durante a 
programação.

▶ É obrigatório ter o visto canadense
válido e seguro saúde.

▶ Haverá programação paralela
para acompanhantes.

INVESTIMENTO: R$ 12.500


