
Formulário de Candidatura 2020  

ao Conselho de Administração 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA – IBGC  

Candidatura ao Conselho de Administração 

Identificação do Candidato 

 

Nome: Armando de Azevedo Henriques  

 

 

 

 
 

 

Formação Acadêmica 

Jornadas Técnicas IBGC de Cingapura e Hong Kong (2017); 

Vale do Silício na Califórnia (2018), Israel (2019); 

Curso Avançado de Conselheiros - Edição Internacional em Washington – IBGC – 2016; 

Curso para Conselheiros de Administração - IBGC – 2014; 

Nuclear Reactor Technology - Massachusetts Institute of Technology – USA- 2012; 

Advanced Management Program - Wharton School, University of Pennsylvania – USA – 2003; 

MBA Executivo - COPPEAD, Universidade Federal do Rio de Janeiro – Brasil – 1992; 

Engenharia Química - Instituto Militar de Engenharia – Brasil -1978. 

Experiência / Ocupação Profissional 

Ocupações Atuais  

Cargo: Organização: Desde: 

Presidente do Conselho Consultivo Ecom Energia 2019 

Conselheiro de Administração Vix Logística  2018 

CEO Angra Energy Partners 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ocupações Anteriores  

Cargo: Organização: Período: 

CEO Duke Energy International 2016-2016 

Presidente do Conselho de 
Administração 

Duke Geração Paranapanema - 
Bovespa:GEPA 

2013-2016 

CEO 
Duke Geração Paranapanema - 
Bovespa: GEPA 

2009-2016 

Conselheiro de Administração Comgas - Bovespa:CGAS 2002-2009 

Conselheiro de Administração 
Metrogras - BCBA:METR e 
NYSE:MGS 

2000-2002 

Categoria de Especialidade 

Executivo: Principal - Diretor Presidente  

Conselheiro: Principal - Conselheiro de Administração  

Propriedade: Secundária - Acionista ou cotista de empresa de Capital 

Fechado de controle não familiar 

 

Em que tipo de organização: 

Em empresa listada 

Em empresa não listada 

Experiências 

Participação em Conselhos de Administração; 

Atuação como executivo sênior; 

Gestão de pessoas, de mudanças e administração de crises; 

Identificação e controle de riscos; 

Mercados nacional e internacional; 

Relacionamento e atuação próxima junto a órgãos de governo; 

Outras (especificar): https://www.linkedin.com/in/armandohenriques/  

Objetivo da Candidatura 

O IBGC é uma instituição exemplar, com inquestionável protagonismo na 

governança corporativa do país, graças a abnegados que se dedicaram ao 

instituto ao longo de seus 25 anos. A responsabilidade de seus administradores 

é enorme pois o IBGC precisa se modernizar e, ao mesmo tempo, preservar a 

essência e os valores que o definem. No conselho priorizarei a inovação, 

incluindo o fortalecimento da marca IBGC junto aos stakeholders; geração de 

conteúdo e coordenação entre comissões; curadoria de educação; revolução 

digital; apoio à gestão; continuidade na interação com associados para 

entender nossos desafios. Minha contribuição decorrerá da experiência como 

executivo no Brasil e exterior (Argentina, UK, Itália, Espanha e Trinidad 

Tobago); conselheiro de administração em empresas abertas, fechadas e 

familiares, com composição acionária complexa; investidor em startups no 

Brasil e EUA; membro do Instituto Português de Corporate Governance; 

veterano das JTs da Asia, Vale do Silício e Israel. 

 

 

 

https://www.linkedin.com/in/armandohenriques/


Apoiadores 

Emilio Carazzai 

Relacionamento entre o Associado Apoiador e o Candidato 

Minha relação com o candidato é eminentemente profissional, acrescida de 

contatos fortuitos no ambiente institucional do IBGC. Suficiente para assegurar 

que Armando é um candidato valioso.  

Motivo do Apoio ao Candidato 

O fato de um candidato como o Armando sentir-se atraído a submeter o seu 

nome à colação pela Assembleia do IBGC demonstra o alto grau de prestígio 

alcançado pelo Instituto. Armando carrega uma educação de ponta, e um 

currículo invejável, com foco em relevantes indústrias. Tendo convivido com 

ele em um conselho, atesto por seu raciocínio contundente, e por seu vasto 

conhecimento do mundo corporativo. Sinto-me honrado em poder apresentá-

lo, e faço votos que tenha sucesso.  

 

 

Richard Blanchet 

Relacionamento entre o Associado Apoiador e o Candidato 

Conheci o Armando quando ele estava se desligando da Duke e voltando ao 

Brasil. Incentivei-o a se aproximar do IBGC e desde então temos nos 

relacionado.  

Motivo do Apoio ao Candidato 

Armando tem relevante experiência como CEO e conselheiro, com ampla 

vivência Internacional. Desde que se aproximou do IBGC tem participado de 

inúmeras iniciativas, sempre pautadas por capacidade analítica, inteligência 

emocional e geração de entrega. Sua anterior experiência como CEO e 

conselheiro será muito importante para que o colegiado aprimore sua 

capacidade de oversight da gestão e definição estratégica do instituto. Soma-

se ainda sua dedicação ao Instituto e amor a causa.  

 
 
Sandra Guerra 

Relacionamento entre o Associado Apoiador e o Candidato 

Minha relação com Armando se resume às atividades do IBGC.  

Motivo do Apoio ao Candidato 

Meu apoio está baseado no fato de que julgo que o IBGC precisa passar por 

importantes transformações se quiser seguir tendo influência em nosso 

mercado e nossa sociedade. Para que isso aconteça, precisamos no CA do IBGC 

pessoas com vasta experiência como administradores, que não dependem do 

relacionamento ou benefícios adquiridos no Instituto e que estejam dispostos 

a serem assertivos a respeito de sua convicção, mesmo que isso lhes custe 

relacionamentos e boa relação com a gestão do Instituto. 


