
Formulário de Candidatura 2020  

ao Conselho de Administração 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA – IBGC  

Candidatura ao Conselho de Administração 

Identificação do Candidato 

 

 

Nome: Marcelo Gasparino da Silva  

 

 

 

Formação Acadêmica 

Graduação em Direito pela UFSC em 1995; 

Pós-graduação em Administração Tributária Empresarial pela FESAG em 2000. 

Experiência / Ocupação Profissional 

Ocupações Atuais  

Cargo: Organização: Desde: 

Presidente do Conselho de 

Administração 
Eternit S.A 2017 

Conselheiro de Administração Cemig 2016 

Conselheiro de Administração Kepler Weber 2017 

Conselheiro Fiscal Petrobras 2019 

Conselheiro de Administração 

Suplente 
Vale 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ocupações Anteriores  

Cargo: Organização: Período: 

Presidente do Conselho de 

Administração 
Usiminas 2015-2016 

Conselheiro de Administração Eletrobras 2012-2016 

Conselheiro de Administração Bradespar 2015-2016 

Conselheiro de Administração AES Eletropaulo 2016-2018 

Conselheiro Fiscal Braskem 2018-2019 

Categoria de Especialidade 

Propriedade: Principal - Acionista de empresa de Capital Aberto de controle 

não familiar; 

Conselheiro: Principal - Conselheiro de Administração; 

Propriedade: Secundária - Acionista ou cotista de empresa de Capital 

Fechado de controle não familiar; 

Executivo: Secundária - Diretor Presidente; 

Outros: Secundária - Representante de Invest. Institucional  

 

Em que tipo de organização: 

Em empresa 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; 

Formação jurídica; 

Negócios do terceiro setor e do IBGC; 

Atuação em entidades de ensino e treinamento; 

Mercados nacional e internacional; 

Relacionamento e atuação próxima junto a órgãos de governo; e 

Contatos de interesse potencial do IBGC. 

 

 

 

 



Objetivo da Candidatura 

Me associei para desenvolver o conhecimento pessoal, ajudar a implantar o 

Capítulo Santa Catarina do IBGC e atuar como conselheiro profissional. 

Consegui atingir, com algum êxito, todos esses objetivos. Agora pretendo 

contribuir para o IBGC compartilhando todas essas experiências, para que a 

nossa instituição continue sendo referência em Governança Corporativa na 

América do Sul e nos países da língua portuguesa. 

 

 

Apoiadores 

 

 

Andriei José Beber 

Relacionamento entre o Associado Apoiador e o Candidato 

Fomos conselheiros de administração na Celesc e Eletropaulo, docentes no 

curso de governança da Escola de Governo de SC, e membros ativos na 

coordenação do Capítulo SC do IBGC.  

Motivo do Apoio ao Candidato 

Marcelo dispõe de uma vasta e diferenciada experiência no âmbito da 

Governança Corporativa em empresas de diferentes segmentos. Seu empenho 

e dedicação foram decisivos para a implantação e consolidação do Capítulo SC. 

Estou certo que Marcelo contribuirá decisivamente para o Conselho de 

Administração do IBGC, ampliando ainda mais os horizontes da Governança 

Corporativa no Brasil.  

 

 

Mauro Rodrigues da Cunha 

Relacionamento entre o Associado Apoiador e o Candidato 

Servi com Marcelo em conselhos de administração e, na qualidade de 

presidente da Amec discutimos diversos casos de governança corporativa.  

Motivo do Apoio ao Candidato 

Marcelo conhece a vida de conselhos como ela é, e tem muita experiencia, 

sobretudo em situações de crise ou disputa. É também militante e apoiador do 

IBGC há muito tempo, sendo figura importante do capitulo SC. Marcelo traria 

para o IBGC uma boa perspectiva nas questões de advocacy, sobretudo 

relativas a empresas abertas.  

 

 

Patricia Valente Stierli 

Relacionamento entre o Associado Apoiador e o Candidato 

O relacionamento com o Marcelo Gasparino é profissional, já o conheço há mais 

de cinco anos, em função do trabalho desenvolvido de Governança Corporativa 

junto a empresas de capital aberto.  



Motivo do Apoio ao Candidato 

O Marcelo Gasparino tem larga experiência atuando com Conselheiro de 

Administração e Fiscal de empresas de capital aberto, inclusive de economia 

mista. Além de fazer um excelente trabalho de reunião de acionistas 

minoritários para indicação de Conselheiros Independentes para as empresas 

investidas. Tem se destacado na defesa dos direitos do minoritários em várias 

oportunidades, o que contribuiu para destravar valor nas empresas investidas. 


