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QUEM SOMOS 

Fundado em 2015 por profissionais de relações governamentais o IRELGOV, posiciona-se como 

um Think Tank para a área.  

 

 

 

 

 

 

 

Pilares fundamentais: Reputação e Educação – e nos princípios de legitimidade, legalidade, 

transparência e boas práticas. 

 
 

SOBRE O IRELGOV 

PROPÓSITO 

EDUCAÇÃO 

Intercâmbio e o aprendizado de técnicas, 

estratégias e fundamentos. 

REPUTAÇÃO 

Valorizar a profissão de Relações 

Governamentais por meio do diálogo com os 

legítimos interesses da sociedade e do governo. 
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EVENTOS 

Em 4 anos, realizamos mais de 60 eventos: 

 

• Reuniões de planejamento e Assembleias; 

• Encontros, debates e cursos com 

economistas, deputados, senadores, 

embaixadores, acadêmicos nacionais e 

internacionais, entidades de classe, 

associações e universidades; 

• Apresentações da Pesquisa de Reputação 

sobre os Profissionais de Relações 

Governamentais; 

• Participação em eventos e aulas de 

entidades e universidades parceiras; 

• Viagens Internacionais de estudos; 

• Almoços e Happy Hours com Associados. 

  

 

Saiba mais e veja fotos dos nossos eventos em: https://www.irelgov.com.br/eventos/ 

https://www.irelgov.com.br/eventos/
https://www.irelgov.com.br/eventos/
https://www.irelgov.com.br/eventos/
https://www.irelgov.com.br/eventos/
https://www.irelgov.com.br/eventos/
https://www.irelgov.com.br/eventos/
https://www.irelgov.com.br/eventos/
https://www.irelgov.com.br/eventos/
https://www.irelgov.com.br/eventos/
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NA MÍDIA  

• Entrevistas para Valor Econômico, Folha de S. Paulo, Revista Época, Conjur, Rádio 

Câmara, Correio Brasiliense e Anuário MegaBrasil de Comunicação Corporativa, website 

Plena Palavra, Portal Exame, Jornal do Brasil, TV Câmara, Sigalei, Revista Global, TV 

Senado, GNI Magazine Infrastructure e Jornal Metrópole. 

 

• Artigos no JOTA, Sem Fronteiras e Folha de S. Paulo. 

 

• Encontros de Relacionamento ou Pauta com Revista Você S.A., Exame, Folha de S. 

Paulo, Valor Econômico, Revista Poder, IstoÉ e Consultor Jurídico. 

 

• 8 Newsletters e Revista digital  Diálogos IRELGOV, que em abril de 2019 chega a quinta 

edição: 

            

 

  
 

http://emkt.irelgov.com.br/2017/ed02/ed02.html
http://emkt.irelgov.com.br/2018/ed02/ano5-ed2.html
http://emkt.irelgov.com.br/2018/ed01/ano5-ed01.html
http://emkt.irelgov.com.br/2018/ed03/ano5-ed3.html
https://www.irelgov.com.br/wp-content/uploads/2019/04/DIALOGOS_IRELGOV-ano6-ed.1-abril-2019.html


ASSOCIADOS 

 

Atualmente, contamos com mais de 150 associados  entre PF e PJs*:  
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*Atualização de 17.04.19 

O IRELGOV conta com um mailing mais de 2200 

profissionais de Relações Governamentais, 

incluindo líderes de grandes organizações. 



Leis são redigidas por diversos atores, 

baseadas em distintos interesses e 

impacta um grupo maior de 

stakeholders.   
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Leis e 

regulamentações  

Interesses políticos 

e partidários  

Interesses sociais e 

econômicos   

Estratégia de negócio 

Comunicação: redes 

sociais e mídia formal  

O regulatório é só a 

ponta do iceberg.  



A atuação em Relações Institucionais 

e Governamentais (RIG) vai além do 

impacto regulatório.   
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Realiza análises da conjuntura política e de impacto normativo, 

avalia riscos e cenários. 

 

Monitora as principais discussões governamentais sobre o setor 

que representa, definindo a estratégia de ação e a melhor 

maneira de se comunicar com os órgãos governamentais.  

 

Faz a representação de interesses dos setores da 

sociedade civil perante os atores governamentais responsáveis 

pela elaboração das políticas públicas e marcos regulatórios que 

impactam na vida da população.  
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Analisar. Monitorar. Definir estratégias. 

Planejar. Representar.  



O guia de melhores práticas da 

Atividade de Relações 

Governamentais   
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Lançamento em 30 de Setembro  

 

Algumas condutas ilícitas: Prometer, oferecer ou dar vantagem indevida a 

agente público; Atentar contra patrimônio público ou privado; Praticar 

corrupção.  

Algumas condutas recomendadas: Atuar de forma ética e transparente; 

Difundir opiniões com dados e capacidade técnica; Identificar a entidade que 

representa declarando interesses e finalidade de sua participação no 

processo decisório;  

Algumas condutas repreendidas: Obter ou tentar obter informações por 

meios desonestos; Promover ou obter ganhos pessoais indevidos com uso 

de informação privilegiada; Induzir tomadores de decisão a infringir normas;  



As Relações Institucionais e 

Governamentais são estratégicas.  
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“A atividade de Relações 

Governamentais é importante e crucial 

para o desenvolvimento das 

empresas, além de ser positiva 

também para a sociedade, pois este é 

o profissional que ajuda a empresa a 

dialogar com a sociedade e com o 

governo”,  

 
Gilberto Peralta, presidente da GE 

“Acredito que a atividade de Relações 

Governamentais é extremamente 

estratégica para as organizações. Na 

Sanofi Genzyme, este profissional 

está ao meu lado nas discussões do 

negócio e desenhando estratégias” 

 

Eliana Tameirão, presidente da Sanofi 

Genzyme 



OBRIGADO! 

 
gabriel.diblasi@diblasi.com.br 

www.irelgov.com.br 
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http://www.irelgov.com.br/
https://www.instagram.com/irelgov/?hl=pt-br
https://www.facebook.com/IRELGOV.InstitutodeRelacoesGovernamentais/
https://www.linkedin.com/company/instituto-de-rela%C3%A7%C3%B5es-governamentais/

