
Cuidar do que é meu, seu, nosso 
 
Diretora do IBGC explica os princípios da governança corporativa e comenta o papel que RH pode 
desempenhar nesse contexto  
 
  
Lembram-se da WorldCom? Com uma dívida de 41 bilhões de dólares e mais uns 4 bilhões de 
dólares em desvios contábeis, a ex-gigante do setor de telecomunicações acabou entrando para a 
história, bem como sua conterrânea Enron, como um exemplo a não ser seguido na gestão dos 
negócios. Mas casos como esses não são recentes. Segundo Heloísa Bedicks, diretora executiva 
do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), no final da década de 80 fatos 
semelhantes aconteceram nos EUA e na Inglaterra. Foram o estopim para que os proprietários do 
capital se interessassem mais em garantir que seus investimentos fossem bem geridos, em que o 
alinhamento entre os interesses dos executivos e os deles fosse bem feito. Era o início do que 
hoje se chama de governança corporativa. 
 
Como definir governança corporativa? É um valor, traço da cultura da empresa, relação de 
práticas de transparência com todos os stakeholders? 
 
Governança corporativa é um conjunto de práticas e de relacionamentos entre o acionista, ou 
cotista, o conselho de administração, a diretoria – que representa a gestão – , a auditoria 
independente e o conselho fiscal. A finalidade das práticas de governança é otimizar o 
desempenho da empresa, facilitar seu acesso ao capital e valorizar a organização a longo prazo. 
É, na verdade, uma relação de transparência. Aliás, transparência é um dos princípios da 
governança juntamente com eqüidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa. 
 
Esse conceito é novo, pelo menos no Brasil. O que motivou o aparecimento da governança 
corporativa? 
 
No final da década de 80, ocorreram escândalos financeiros em empresas nos EUA e na 
Inglaterra. Esses episódios levaram os acionistas, ou os proprietários do capital, a buscarem 
maiores garantias de que seus investimentos seriam geridos de forma adequada. Como, 
geralmente, uma crise sempre traz algo de positivo, reforçou-se o conceito de governança 
corporativa. No Brasil, o Instituto Brasileiro de Conselheiros de Administração (IBCA) foi lançado 
no final de 1995 tendo seu nome alterado para Instituto Brasileiro de Governança Corporativa 
(IBGC) em 1999.  
 
Qualquer empresa, seja familiar ou não, de qualquer porte, pode implantar essas práticas? 
 
Sem dúvida. E não apenas empresas. Temos casos de cooperativas que nos procuraram para 
entender melhor o conceito de governança e como adotar essas práticas. 
 
Que benefícios uma empresa pode ter com a governança corporativa? 
 
Se a empresa vai entrar no mercado, colocando suas ações na bolsa de valores, a adoção dessas 
práticas transmite, por meio da transparência, uma grande confiança para o investidor. Uma 
pesquisa da consultoria McKinsey, em 2000, revelou que os investidores pagariam entre 18% e 
28% a mais por ações de empresas que adotam as melhores práticas de governança corporativa, 
nos EUA. Na América Latina, eles manifestaram a intenção de pagar até 24% a mais pelas ações 
de empresas que praticam essas ações. Já se a empresa é de capital fechado e precisa de 
recursos de instituições financeiras, a adoção das melhores práticas de governança faz com que o 
risco seja menor e, conseqüentemente, os juros tendam a ser mais baixos. É um diferencial 
competitivo. A participação dos conselheiros no desenvolvimento da estratégia da empresa gera 
uma melhor performance, uma vez que eles levam grande experiência para a gestão do negócio. 
 



Que passos deve dar uma empresa que queira adotar boas práticas de governança corporativa? 
 
Os próprios passos já são exemplos de boas práticas, como, por exemplo: 
 
• Ler o nosso código de governança corporativa. A adoção do código é voluntária. 
 
• Criar um conselho de administração, formado por conselheiros que atuem de maneira 
independente. 
 
• Contratar uma auditoria independente cuja finalidade é supervisionar a gestão. 
 
• Não deixar que o presidente do conselho exerça a função de diretor presidente ou CEO, e vice-
versa. O poder deve ser dividido, caso contrário pode haver conflito de interesses e a 
concentração de poder é sempre perigosa. Aliás, foi esse o estopim de muitos escândalos 
financeiros em empresas americanas. 
 
• Criar comitês dentro do conselho. 
 
Vale ressaltar que, dependendo do tamanho da empresa, nem sempre é possível implantar todos 
esses itens. Em alguns casos, não é viável contratar uma auditoria independente, por conta de 
seus custos. Mas se trata de um processo evolutivo e as organizações, assim, encontrarão uma 
forma de compensar essas ausências. 
 
Na adoção dessas boas práticas, qual é o papel da área de RH?  
 
O conselho de administração deve ter engatilhado um processo sucessório para o diretor 
presidente. Nesse processo, o RH pode e deve ajudar muito em sua elaboração, uma vez que é a 
área que mais tem contato com a cultura da empresa. Ela irá ajudar a definir o perfil desse 
executivo e os caminhos para encontrá-lo no mercado. 
 
Quais as atribuições de um conselho de administração? 
 
A principal é desenvolver a estratégia da empresa. Existem outras como: supervisionar a gestão; 
proteger o patrimônio da empresa; zelar pela manutenção dos valores e crenças da organização; 
eleger e destituir o CEO, quando necessário; cuidar do plano de sucessão; monitorar o risco da 
empresa; indicar e destituir os auditores independentes – o que, em muitas empresas, 
erroneamente é feito pelo diretor financeiro. 
 
Que característ icas devem ter os candidatos ao conselho? Eles devem ser remunerados? 
 
As características pessoais são: 
 
• Ter capacidade de ler e entender relatórios gerenciais e financeiros; 
 
• Ser ausente de conflitos de interesse; 
 
• Ter alinhamento com os valores da organização; 
 
• Conhecer as melhores práticas de governança corporativa; 
 
• Ter motivação; 
 
• Saber trabalhar em equipe; 
 
• Ter visão estratégica e disponibilidade de tempo. 



No conjunto, o conselho de administração deve ter: 
 
• Experiência e participação em outros conselhos de administração; 
 
• Experiência em administrar crises; 
 
• Experiência no controle de riscos; 
 
• Ter conhecimento de finanças e contabilidade; 
 
• Ter conhecimento do negócio da organização; 
 
• Ter conhecimento do mercado nacional e internacional; 
 
• Ter contatos de interesse para a empresa. 
 
O conselheiro deve ser remunerado, sim. A remuneração, aconselhamos, deve ser proporcional à 
do diretor presidente em termos de horas dedicadas. Se o trabalho não for remunerado, ele não 
será valorizado pela empresa. 
 
Qual a relação possível entre uma boa gestão de pessoas e governança corporativa? 
 
O processo de governança é inerente a uma boa gestão de pessoas. Tem de ter um bom 
presidente, bons conselheiros, bons líderes que entendam a cultura e os valores da empresa para 
repassá-los aos outros funcionários. 
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