Governança corporativa em privatizações é tema de nova
publicação do IBGC
Objetivo é disseminar boas práticas para que as etapas de um processo de
desestatização sejam bem-sucedidas
São Paulo, 25 de junho de 2020 – O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC),
lançou na noite desta quarta-feira (24/06) a publicação Governança em Privatizações. Seu
objetivo é mostrar como as boas práticas de governança podem contribuir para uma condução
adequada das diversas etapas de uma privatização, servindo de referência para todos os
agentes envolvidos nesse tipo de processo.
Para a elaboração do documento, o IBGC contou com um grupo formado por acadêmicos,
especialistas em governança e profissionais com experiência em processos de venda de
estatais. Até chegar às recomendações propostas na publicação, o grupo de trabalho
começou a se reunir em março de 2019 para estudar e debater o tema com profundidade.
“Os processos de privatização são relevantes e invariavelmente polêmicos, mas é possível
aliar legalidade, eficiência e integridade”, diz André Camargo, coordenador da publicação e
sócio do escritório TozziniFreire Advogados. “O debate sobre privatização é latente. De um
lado, temos os defensores do maior protagonismo do Estado em determinadas atividades
econômicas. Do outro, há os que preferem eliminar a presença estatal. Independentemente
da decisão tomada, o objetivo final deve ser o benefício para a sociedade e, para isso, uma
série de recomendações deve ser adotada”, explica André Camargo.
A publicação Governança em Privatizações foi lançada durante o webinar Governança
Corporativa e os efeitos da crise no cenário de privatizações, realizado em parceria com o
Insper. Além de André Camargo, coordenador do documento, também estiveram presentes
Sérgio Lazzarini, professor titular da Cátedra Chafi Haddad do Insper; Amaro Gomes,
secretário de Coordenação e Governança das Empresas Estatais; e Wilson Ferreira Junior,
presidente da Eletrobras.
A publicação Governança em Privatizações está disponível para download gratuito no Portal
do Conhecimento do IBGC. Acesse https://bit.ly/3dh8AE7

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.
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