Conselheiros independentes certificados pelo IBGC são
selecionados para estatais vinculadas ao Ministério da Fazenda
São Paulo, 16 de julho de 2018 – Certificados pelo Instituto Brasileiro de Governança
Corporativa (IBGC), 12 conselheiros independentes foram selecionados para os conselhos
de administração das estatais vinculadas ao Ministério da Fazenda. Os escolhidos atuarão
nas seguintes empresas: Caixa Econômica Federal (CEF), Empresa Gestora de Ativos
(EMGEA), Casa da Moeda do Brasil (CMB), Banco do Nordeste do Brasil (BNB), Banco da
Amazônia (Basa), Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social (Dataprev)
e Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro).
A presença de conselheiros independentes nas estatais é uma exigência da Lei 13.303 (Lei
das Estatais). Em vigor desde 2016, a legislação deu até 30 de junho deste ano para que
as empresas preenchessem 25% das vagas de seus conselhos de administração com
membros independentes.
A atuação de conselheiros certificados pelo IBGC nas estatais é resultado de um acordo de
cooperação firmado entre o Instituto e Ministério da Fazenda, em maio. De forma gratuita, o
IBGC permite que o Ministério utilize currículos de profissionais certificados no seu processo
de seleção.
Sobre o IBGC:
O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), organização sem fins lucrativos, é
a principal referência do Brasil para o desenvolvimento das melhores práticas de
Governança Corporativa. Desde 27 de novembro de 1995, o Instituto contribui para o
desempenho sustentável das organizações e influencia os agentes da sociedade no sentido
de mais transparência, justiça e responsabilidade.
O IBGC promove palestras, fóruns, conferências, treinamentos e networking entre
profissionais, além de produzir publicações e pesquisas. As informações do instituto são
transmitidas via Linkedin, Facebook e Twitter, além da newsletter mensal IBGC em Foco.
O Instituto conta, ainda, com o Programa de Certificação para Conselheiros de
Administração e Conselheiros Fiscais, que permite ao participante adquirir mais
conhecimento sobre um conjunto de temas necessários para seu bom desempenho dentro
das organizações. Ao obter essa certificação, o conselheiro passa a integrar o Banco de
Conselheiros Certificados do IBGC.
O Instituto tem sede em São Paulo e atua regionalmente por meio de sete Capítulos,
localizados no Ceará, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do
Sul e Santa Catarina.
Atualmente, hospeda as atividades da Global Reporting Initiative (GRI) no Brasil, integra a
rede de Institutos de Gobierno Corporativo de Latino América (IGCLA) e o Global Network
of Director Institutes (GNDI - http://www.gndi.org), grupo que congrega institutos
relacionados à Governança e conselho de administração ao redor do mundo. Para mais
informações, consulte o site http://www.ibgc.org.br/index.php.
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