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CIEE implanta a GOVER
Renato Avanzi

Alcançar níveis adequados de

governança é um passo que diz res-

peito à sobrevivência e à perenidade

de muitas empresas brasileiras, qual-

quer que seja o seu posto ou origem, é

a afirmação do destacado empresário,

Paulo Villares, um dos maiores defen-

sores da governança corporativa, em

nosso País.

À frente do Instituto Brasileiro de

Governança Corporativa, o industrial

vem apoiando todas as empresas, in-

dependentemente de sua forma

societária na adoção de boas práticas

da questão.

Há mais de dois anos que o Conse-

lho de Administração do CIEE ini-

ciou os estudos, objetivando a im-

plantação da governança corporativa

na entidade. Especialistas de desta-

que da governança corporativa, como

Bengt Hallquist e o saudoso profes-

sor João Bosco Lodi, foram especial-

mente convidados para palestras e

reuniões no CIEE.

Após acurados estudos, reuniões e

análises, ficou convencionado que

seria instituído o modelo administra-

tivo de governança corporativa no

CIEE e finalmente aprovado na as-

sembléia geral dos fundadores, pre-

sidentes eméritos, membros honorá-

rios e conselheiros, em 03 de dezem-

bro de 2003.

Desta forma, o Conselho de Admi-

nistração passou a ser composto de

um presidente, três vice-presidentes

e três conselheiros, totalizando sete

membros.

Caberá ao presidente do Conselho
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A vice-presidente do Conselho de
Administração do CIEE coordenará os Eventos
Culturais, Programas Sociais e Educacionais.

O presidente do Conselho de Administração do
CIEE acompanhará os assuntos relativos a
Administração, Execução Orçamentária e
Recursos Humanos.
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de Administração, professor Paulo

Nathanael Pereira de Souza, a res-

ponsabilidade do bom desempenho

do órgão, tanto no estabelecimento

de seus objetivos institucionais e

programas, como na direção de suas

reuniões, para cumprir a finalidade

estatutária e exercer a sua missão de

acompanhamento e avaliação dos

atos da gestão executiva.

Certa ocasião, o guru Peter Druker

afirmou que o Conselho de Adminis-

tração é a consciência da empresa.

Ninguém, portanto, melhor do que o

Conselho para vigiar sobre as deci-

sões do colegiado e triunfo das práti-

cas corretas.

As instituições filantrópicas e do 3°

Setor, até por questões de sobrevivên-

cia, precisam, cada vez mais, agir

com respeito e responsabilidade no

trato com seus colaboradores, clien-

tes, comunidade e governo. Caberá,

portanto, ao Conselho o relevante

papel de garantir a perpetuidade das

organizações.

O presidente executivo, Luiz

Gonzaga Bertelli, será o responsável

direto diante da Presidência do Con-

selho e seus membros, pela condução

de todas as atividades operativas da

empresa. Ele deve manter-se perma-

nentemente informado e participar de

todos os assuntos relacionados com os

objetivos estatutários da organização,

inclusive assessorando o Conselho nas

suas deliberações.

O que se espera da governança

corporativa? A correta definição da

política da entidade, a formulação de

um programa de diretrizes, com prio-

ridades, objetivos e novas iniciativas.

Enfim, a formulação da estratégia da

empresa.

O CIEE passará a ser dirigido por

dois pólos: num deles a presidência

do Conselho de Administração, com

seus vice-presidentes e conselheiros,

voltado para as decisões políticas, es-

tratégicas e inovadoras e a presidên-

cia executiva (superintendência), vol-

tada para a sua operacionalização.

Conforme o presidente do Conse-

lho de Administração do CIEE, pro-

fessor Paulo Nathanael: "a governança

é um moderno sistema de gestão com-

partilhada, na qual a experiência pro-

fissional de cada um dos conselheiros

será aproveitada para planejar, acom-

O vice-presidente do Conselho Administrativo

do CIEE dará assistência aos assuntos de

Relações Jurídicas e Governamentais.

O vice-presidente do Conselho Administrativo

do CIEE colaborará com as ações de Marketing

e Comunicação.

jan/fev 2004 Agitação 63



ética social

panhar e avaliar as ações da área cor-

respondente dentro do CIEE. A con-

dução das atividades continua sob res-

ponsabilidade da Presidência Execu-

tiva e dos colaboradores. Além do

Conselho de Administração, existem

outros dois complementares: o Con-

selho Consultivo, que tem a finalida-

de de apresentar idéias e sugestões,

que garantam a inovação permanente

e, ainda, o Conselho Fiscal, que acom-

panha os orçamentos e balanços, em

conjunto com uma auditoria externa

independente."

Embora o Conselho de Administra-

ção do CIEE fosse atuante junto à

direção executiva, era preciso

direcionar melhor a participação de

cada um de seus membros, para que

suas experiências fossem aproveita-

das de forma plena em favor do de-

senvolvimento da instituição. Para

isso, a primeira medida adotada foi a

alteração do Estatuto Social, que re-

duziu o número de integrantes do

Conselho de Administração para sete

A governança corporativa é um
moderno sistema de gestão

compartilhada"

membros, que votam as decisões es-

tratégicas em colegiado, por maioria

de votos, sem a possibilidade de even-

tual empate. Os demais integrantes do

antigo Conselho foram convidados a

constituir uma instância consultiva,

também de grande importância para

o desenvolvimento do CIEE, porque

a eles compete, tanto apresentar su-

gestões, quanto funcionar como ór-

gão de aconselhamento que pode ser

acionado, a qualquer tempo, pelo

Conselho de Administração e pela

diretoria executiva.

Esses integrantes, que pelo novo

Estatuto precisam, necessariamente,

ser dirigentes empresariais, educado-

res e líderes, de comprovada idonei-

dade, experiência e competência, fo-

ram eleitos em assembléia geral para

um mandato de três anos. O novo

Conselho de Administração ficou

constituído pelo professor e doutor,

Paulo Nathanael Pereira de Souza,

que além da presidência, se encarre-

gará de acompanhar de perto os as-

suntos relativos a Administração,

Execução Orçamentária e Recursos

Humanos. Como vice-presidentes fo-

ram eleitos a médica e escritora,

Yvonne Capuano, para os assuntos de

Eventos Culturais, Programas Soci-

ais e Educacionais; o ex-secretário de

Estado, advogado e jornalista, Ruy

Martins Altenfelder Silva, para cui-

dar de Relações Jurídicas e Gover-

namentais e o presidente da Federa-

ção Nacional das Associações dos

Dirigentes de Vendas do Brasil -

FENADVB, Miguel Ignatios, encar-

regado das ações de Marketing e Co-

municação. E como demais integran-

O presidente executivo do CIEE será o responsável

direto diante da Presidência do Conselho e seus
membros, pela condução de todas as atividades
operativas da instituição.

O ex-ministro da República e ex-presidente da

Petrobrás se dedicará à área de Relações
Empresariais do CIEE.

64 Agitação jan/fev 2004



tes do Conselho de Administração

foram eleitos o presidente do Sindi-

cato dos Corretores de Imóveis, o

advogado Orlando de Almeida Filho,

encarregado no CIEE da área de

Patrimônio e da Construção da nova

sede e teatro da Instituição em São

Paulo; o professor e reitor da UNISA,

Sidney Storck Dutra, que também se

encarregará de Relações Educacio-

nais e o engenheiro Ozires Silva, ex-

ministro da República e ex-presidente

da Petrobrás, que se dedicará à área

de Relações Empresariais.

Na prática, com a governança cor-

porativa, os conselheiros estarão ain-

da mais próximos do cotidiano do

CIEE, participando, individualmente,

dos assuntos mais afetos às suas áreas

de conhecimento e coletivamente das

decisões de caráter estratégico, sem se

envolverem com a execução dos pla-

nos de ações. Sua função básica é a de

planejar, propor, acompanhar, fiscali-

zar e avaliar a operacionalização do

dia-a-dia da instituição.

As melhores práticas de governança corporativa

aplicadas no CIEE

Ao decidir pela implementação da governança corporativa, em sua admi-

nistração, o CIEE precisou efetuar algumas adaptações, levando em con-

ta as melhores práticas definidas por organismos internacionais e especia-

listas no assunto, por não ser uma empresa econômica e por não ter

como finalidade a obtenção de lucro. Veja as principais práticas que re-

gem, doravante, a administração do CIEE:

* Conselho de Administração composto por sete integrantes (presiden-

te, 3 vices e 3 conselheiros).

* Reuniões mensais ordinárias do Conselho de Administração, além de

reuniões extraordinárias sempre que necessárias.

* Criação de "comitês" de assessoramento.

* Os conselheiros não devem ter qualquer vínculo profissional com a

instituição.

* O Conselho de Administração é voluntário e não recebe qualquer

tipo de remuneração pelos serviços prestados.

* Os conselheiros devem ser substituídos, periodicamente, para evitar

continuismos.

* O presidente do Conselho de Administração não poderá acumular o

cargo de presidente executivo.

* O conselho consultivo apresentará recomendações, idéias e suges-

tões. Os professores eméritos passarão a integrar o órgão consultivo.
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O professor e reitor da UNISA irá
colaborar com a área de Relações
Educacionais do CIEE.

O presidente do Sindicato dos Corretores de
Imóveis se encarregará da área de

Patrimônio e da Construção da nova sede e
teatro do CIEE em São Paulo.


