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INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA – IBGC  

Candidatura ao Conselho de Administração 

Identificação do Candidato 

 

 

Nome: Leonardo P G Pereira  

 

 

 

Formação Acadêmica 

Senior Executive Program - Universidade de Columbia, New York, Estados Unidos -2005; 

MBA - Universidade de Warwick , Reino Unido - 1992; 

Economia - Universidade Candido Mendes, Rio de Janeiro, Brasil – 1986; 

Engenharia de Produção - Universidade Federal do Rio de Janeiro,  

Brasil - 1981  

Experiência / Ocupação Profissional 

Ocupações Atuais  

Cargo: Organização: Desde: 

Coordenador Comite 

Extraordinario Reparaçao 
Vale 2019 

Conselheiro de Administração  Smiles 2018 

Conselheiro de Administração CCR 2018 

Conselheiro de Administração  Fundo Garantidor de Crédito 2018 

Conselheiro Consultivo Paper Excellence 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ocupações Anteriores  

Cargo: Organização: Período: 

Presidente do Conselho de 

Administração 
Qualicorp 2019 

Presidente Executivo CVM 2012/17 

Vice Presidente Executivo Gol Linhas Aéreas 2009/12 

Presidente /CEO Cia Vale do Araguaia 2007/09 

CFO Net Servicos 2000/07 

Categoria de Especialidade 

Conselheiro: Principal - Membro de outros órgãos de governança  

Especialista: Principal - Consultor Externo em Governança  

Conselheiro: Secundária - Conselheiro de Administração 

 

Em que tipo de organização: 

Em empresa listada 

Em empresa não listada 

Experiências 

Participação em Conselhos de Administração; 

Gestão de pessoas, de mudanças e administração de crises; 

Identificação e controle de riscos; 

Contabilidade e finanças; 

Mercados nacional e internacional; 

Relacionamento e atuação próxima junto a órgãos de governo; e 

Contatos de interesse potencial do IBGC. 

Objetivo da Candidatura 

Pretendo contribuir na discussão estratégica que é necessária para que o IBGC 

preserve sua posição como um think tank de referência em governança tanto 

no Brasil quanto nas redes globais do tema. As relações sociais estão evoluindo 

muito rapidamente e esse movimento só vai se acelerar. Isso traz perguntas 

novas e exige um entendimento ágil dos processos de governança para que 

possa se chegar a soluções e respostas sustentáveis. Essa evolução só ocorre 

através de pessoas com experiências diversas e vastas, com visão ampla e 

capacidade de, em time, trabalhar na transformação necessária. Um órgão 

como o IBGC precisa continuar sua evolução, mas sem perder os valores 

básicos que o fizeram chegar até aqui. Entendo que nada evolui sem a 

promoção de um intenso e franco diálogo entre as partes. Minha experiência é 

consistente, multicultural e aprofundada nas questões desafiadoras de 

governança, o que me credencia para contribuir eficientemente para alcançar 

esse objetivo.  

 

 

 

 



 

Apoiadores 

 

 

José Guimarães Monforte 

Relacionamento entre o Associado Apoiador e o Candidato 

Meu relacionamento com o Sr. Leonardo Pereira, tem início aproximadamente 

há 15 anos atrás; 

Estabelecemos esta aproximação no campo profissional e, naturalmente, ela 

se expandiu para uma boa amizade. 

Acompanhei de perto a jornada de sucesso executivo do Leonardo, ocupando 

cargos de alto nível, sempre com excelente desempenho.  

Acompanhei também sua jornada como regulador de mercado e conselheiro 

em diversas empresas.  

Motivo do Apoio ao Candidato 

Apoio o Leonardo, em primeiro lugar, pelo histórico de coerência e elevada 

ética pessoal e profissional. Não menos importante sua jornada como executivo 

e regulador, que se estendeu globalmente, trará ao IBGC uma vasta capacidade 

de contribuição para a reflexão e execução de alto nível, para a que seja sempre 

o melhor para a administração de companhias e para o IBGC. 

 

 

Mauro Rodrigues da Cunha 

Relacionamento entre o Associado Apoiador e o Candidato 

Conheço Leonardo há mais de duas décadas. Acompanhei sua trajetória 

profissional, sempre pautada pela lisura e busca das melhores práticas de 

governança. Como presidente da CVM foi parceiro do IBGC.  

Motivo do Apoio ao Candidato 

Leonardo dispensa apresentações. Integridade, visão de construção da 

governança, familiaridade com a agenda e valores do IBGC, espírito público e, 

seguramente, tem muito mais a agregar ao IBGC do que se beneficiar por essa 

posição. Leonardo seria um acréscimo de reconhecimento brasileiro e 

internacional para o IBGC.  

 

Sandra Guerra 

Relacionamento entre o Associado Apoiador e o Candidato 

Desde 2005, quando ele era executivo de empresa-membro do Círculo de 

Companhias (OCDE), da qual eu era coordenadora. Ao longo desses 14 anos 

sou uma testemunha da sua trajetória de governança.  

Motivo do Apoio ao Candidato 

O CA do IBGC precisa de conselheiros com a vivência, independência e 

assertividade de Leonardo. Vasta experiência como administrador, que não 

depende de benefícios adquiridos no IBGC e que esteja disposto a ser assertivo, 

mesmo que isso lhe custe relacionamentos, inclusive com a gestão do Instituto. 

O IBGC precisa se transformar e muito para seguir sendo relevante. Leonardo 

terá a determinação para isso. A vivência como regulador e o relacionamento 

resultante é um benefício adicional.  


