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AS EMPRESAS OUVEM
ESTES HOMENS
Pesquisa de EXAME mostra que o perfil
dos conselhos brasileiros mudou — e
para melhor. Saem os amigos dos donos
das empresas e chegam os profissionais
Crístiane Mano

O S CINCO SENHORES RETRATADOS AO LADO DESENVOLVERAM TRA-
jetórias bastantes diversas, tanto na administração pública quan-
to em empresas privadas. Alguns ganharam fama e até são re-
conhecidos nas ruas, outros sempre exerceram o papel de emi-

nência parda. Mas hoje esse quinteto formado por profissionais com car-
reiras tão diferentes tem muito em comum: eles são os conselheiros pro-
fissionais mais requisitados do país. Um levantamento exclusivo realizado
por EXAME com 100 grandes empresas brasileiras que possuem conse-
lho de administração apontou que o ex-ministro Alcides Tápias, o ex-pre-
sidente da Petrobras Henri Philippe Reichsrul, o consultor Oscar Bemar-
des e os economistas Mailson da Nóbrega e José Monforte são os conse-
lheiros independentes que atuam em maior número de companhias brasi-
leiras — sete no caso de Mailson e cinco nos demais. Juntos, eles influen-
ciam as decisões de 27 grandes companhias, com faturamento anual soma-
do de mais de 40 bilhões de reais. Sem vínculos formais com as empresas
ou com os acionistas, sua função é opinar de forma isenta nos conselhos
de administração e ajudar os controladores a tomar decisões em momen-
tos cruciais — como a escolha de um novo presidente ou a compra de um
concorrente. "Ser conselheiro profissional é viver com uma agenda aper-
tada, entre viagens e reuniões que duram um dia inteiro", diz Mailson da
Nóbrega. "Mas também significa participar de um ambiente rico e cheio
de informações interessantes." Além de dirigir sua consultoria, a Tendên-
cias, baseada em São Paulo, e dar palestras, Mailson é membro dos conse-
lhos da administradora de cartões de crédito CSU. da fabricante de celulo-
se Veracel, da Grendene, da imobiliária Abyara, da empresa de autopeças
Arteb, da cerâmica Portobello e da indústria química Solvay.

Mailson, Tápias, ReichstuL Bernardes e Monforte são apenas a ponta
mais visível de um fenômeno maior: a transformação no perfil dos conse-
lhos das companhias brasileiras. A pesquisa realizada por EXAME mos-
tra que há um claro avanço de conselheiros independentes. Nos cinco últi-
mos anos, o número de companhias que os contratam dobrou. Atualmen-
te, 72% das empresas pesquisadas por EXAME utilizam esses profissio-
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trais. O levantamento aponta que existem
cerca de 120 conselheiros independentes
em atividade no país — alguns deles tão
notáveis quanto o time de elite estampado
nestas páginas. Hoje são referência no mun-
do corporativo a ex-presidente da Compa-
nhia Siderúrgica Nacional (CSN) Maria
Sílvia Bastos Marques, o ex-ministro-che-
fe da Casa Civil Pedro Parente e o ex-pre-
sidente do Banco Central Francisco Gros.
"Os conselhos têm ganhado importância
vital para o funcionamento das empresas.
Além de monitorar o trabalho do presiden-
te, eles ajudam a definir rumos estratégicos
para as companhias", diz Gros, que está no
conselho de quatro empresas e ainda pre-
side a Fosfertil, companhia de fertilizantes.

Existem alguns motivos para que as em-
presas venham recorrendo cada vez mais
a esses "notáveis". Uma das razões é a boa
imagem que um conselho estelar pode re-
fletir em possíveis investidores. Em um
mercado de capitais cada vez mais com-
petitivo corno o brasileiro, essa é uma con-
dição altamente desejável. Isso dá credibi-
lidade à administração do negócio e pode
ser fonte de maiores recursos. "Ter conse-
lheiros reconhecidos mostra que a empre-
sa não está sujeita à intempestividade dos
acionistas", diz Laércio Cosentino, um dos
donos da empresa de softwares Totvs, que
tem entre seus conselheiros Pedro Passos,
um dos sócios da Natura. Outra razão que
impulsiona a contratação de conselheiros



independentes é a troca de
gerações no comando de
grandes grupos brasileiros.
Recorrer a conselhos fortes
é, muitas vezes, a melhor so-
lução para evitar disputas
dentro da família controla-
dora. Em outros casos, co-
mo aconteceu com a Suza-
no, é uma maneira de estru-
turar a empresa depois da
morte do fundador. "As vi-
sões trazidas por esses pro-
fissionais do mercado aju-
daram o grupo a não perder
o passo", diz João Batista
Nogueira, vice-presidente
da holding Suzano.

Os listados no primeiro
time de conselheiros são de-
sejados tanto pela extensa
bagagem profissional quan-
to por um atributo raro —
o trânsito em alguns níveis
do governo e mesmo entre
o empresariado fora do país. Tápias, ex-
ministro do Desenvolvimento do governo
Fernando Henrique Cardoso e ex-presi-
dente da Federação Brasileira dos Bancos,
costuma participar de jantares na casa de
Emílio Botin, dono do banco espanhol
Santander. O consultor Oscar Bernardes,
ex-presidente da Booz Allen no Brasil, ex-
presidente do grupo Bunge e atual sócio
da consultoria Integra, também participa
do conselho de administração na matriz
da americana Delphi, uma das maiores fa-
bricantes de autopeças do mundo. Come-
ça a se firmar dentro das empresas-a no-
ção de que o conhecimento e mesmo a re-
de de relacionamentos que eles têm po-
dem ser bens valiosíssimos. "O conselhei-
ro está cada vez mais enfronhado nas gran-
des decisões e até no dia-a-dia dos negó-

cios", diz Tápias, apontando um calhama-
ço sobre a mesa de seu escritório com vis-
ta para a avenida Paulista, em São Paulo.
O documento é leitura obrigatória para a
próxima reunião do comitê de auditoria
do banco Itaú, do qual Tápias faz parte.
Tápias dedica hoje cerca de l0 horas men-
sais a assuntos relacionados aos cinco con-
selhos de administração de que participa.

A pesquisa realizada por EXAME apon-
ta também que a figura do conselheiro ami-
go do dono está em extinção. Os membros
da nova geração de conselheiros brasilei-
ros, muitas vezes, só passam a conhecer o
dono da empresa após integrar seu conse-
lho. Tápias, que por anos foi vice-presiden-
te do Bradesco, diz que ficou surpreso com
um telefonema de Roberto Setúbal, presi-
dente do banco Itaú, oferecendo-lhe um as-

sento no conselho de administração do ban-
co em agosto de 2001. "Afinal, estávamos
acostumados apenas à cordialidade de dois
bons concorrentes", diz Tápias. Era a pri-
meira vez que o Itaú admitia forasteiros em
seu conselho. A inovação coincidiu com o
lançamento de ações na bolsa de Nova
York. Até aquele momento, as decisões

O PERFIL DOS
CONSELHOS
Pesquisa realizada por EXAME com
100 empresas brasileiras com conselho
de administração mostra que 72%
possuem conselheiros independentes
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eram tomadas exclusivamente por herdei-
ros da família Setúbal e alguns executivos
graduados do banco. Oscar Bemardes te-
ve uma trajetória semelhante. Até aceitar
o convite para integrar o conselho da Su-
zano, uma das maiores fabricantes de pa-
pel e celulose do país, ele havia tido ape-
nas encontros protocolares com membros
da família Feffer. Seu currículo foi deter-
minante para a escolha. Como ex-presi-
dente da subsidiária brasileira da Booz Al-
len, Bemardes notabilizou-se como espe-
cialista em estratégia. No comando mun-
dial da Bunge, teve de lidar com os desa-
fios de uma empresa exportadora e de vo-
cação global — dois dos atributos perse-
guidos pela Suzano. "Assistimos a uma
evolução bárbara do papel do conselhei-
ro", diz Bemardes. "Hoje temos mais es-
paço para dar opiniões e até discordar."

Essa autonomia, e a responsabilidade

que isso carrega, tem um preço para as em-
presas. No Brasil e no exterior, os conse-
lheiros são profissionais cada vez mais
bem remunerados. Levantamento da em-
presa de contratação de altos executivos
Korn/Ferry em todo o mundo concluiu que
62% deles dedicam hoje de l6 a 20 horas
por mês a atividades de conselho. Em 2001,
a maioria dedicava até 13 horas por mês.
A mesma pesquisa indica aumento inédi-
to dos salários. Pela primeira vez, a remu-
neração ultrapassou cinco dígitos nas em-
presas americanas com vendas de mais de
20 bilhões de dólares, e chegou a 115 375
dólares anuais. No Brasil, os salários qua-
se dobraram nos últimos cinco anos. Os
conselheiros brasileiros ganham entre
5 000 e 11 000 reais por reunião. No ca-
so de presidentes de conselho com dedi-
cação exclusiva (como será o caso do exe-
cutivo Maurício Botelho, que a partir do

ano que vem troca a presi-
dência por um assento no
conselho da Embraer), a re-
muneração por reunião vai
de 39 000 a 85 000 reais.
"A diferença ainda é gran-
de porque o estágio de go-
vernança das empresas va-
ria muito", diz José Mon-
forte, ex-vice-presidente do
Citibank, que se dedica ao
conselho de cinco empre-

sas e à presidência do Instituto Brasileiro
de Governança Corporativa (IBGC). "Mas
hoje, pela demanda e pela evolução na re-
muneração, é possível seguir carreira co-
mo conselheiro no país."

A rotina (e a importância) dos conse-
lheiros dentro das empresas vem mudan-
do com extrema velocidade. Uma das gran-
des novidades na vida dos conselheiros no
Brasil é a participação em comitês, artifí-
cio que transfere poder dos acionistas e
executivos para eles. O Pão de Açúcar, por
exemplo, criou cinco deles. A escolha do
novo presidente do grupo. Cássio Casseb,
em março deste ano, passou pelo crivo de
um desses comitês — o de recursos hu-
manos. Ou seja. os conselheiros do Pão de
Açúcar participaram diretamente do pro-
cesso de escolha do novo presidente—al-
go que seria impensável no passado. "En-
trevistamos os cinco candidatos finalis-
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tas", diz Maria Sílvia Bas-
tos Marques, que, além do
conselho do Pão de Açúcar,
participa do conselho de ad-
ministração de outras três
empresas brasileiras. Um
dos comitês mais popula-
res tem sido o de auditoria,
por influência (ou exigên-
cia, no caso das empresas
com capital aberto nos Es-
tados Unidos) da chamada
Lei Sarbanes-Oxley, um
conjunto de regras instituí-
das em 2002 para inibir
fraudes contábeis.

A evolução da figura do
conselheiro independente
está — assim como toda a
história da governança cor-
porativa —associada sobre-
tudo às exigências do mer-
cado de capitais. Os princí-
pios mais rudimentares de
governança surgiram com
a primeira companhia de ca-
pital aberto, a Companhia
das índias Orientais, em
Amsterdã, em 1602.0 con-
ceito de conselho com
membros independentes,
que apoia e monitora os
executivos, no entanto, só
apareceu no final dos anos
70 nos Estados Unidos, com a demanda
dos acionistas por coibir arbitrariedades,
como algumas fusões e aquisições, e sa-
lários exagerados dos diretores. Os recen-
tes escândalos financeiros envolvendo cor-
porações como a Enron e a WorldCom re-
sultaram num reforço do papel dos con-
selheiros independentes em todo o mun-
do. No Brasil, o Novo Mercado da Boves-
pa, por exemplo, passou a exigir das em-
presas associadas um mínimo de 20% de
conselheiros independentes. "Essa é uma
tendência irreversível", diz Monforte.

A demanda por conselheiros indepen-
dentes está de tal forma aquecida no país,
que, em muitos casos, não basta às com-
panhias acenar com salários polpudos -
é preciso seduzir os novos profissionais
com desafios compatíveis com seu currí-
culo. O ex-presidente do Banco Central
Francisco Gros, que recebe uma dezena
de convites por ano, é um exemplo. No
ano passado, ele recebeu uma proposta

que lhe pareceu irresistível: presidir o con-
selho da primeira empresa sem dono do
país. Ou melhor, com milhares de donos
dispersos pela bolsa. A pulverização de
capital da rede gaúcha de lojas Renner
abriu esse capítulo inédito na história da
governança no Brasil. Sem a figura de um
controlador poderoso, a responsabilidade
dos conselheiros é maior do que nunca.
"Estamos construindo um novo capítulo
na história corporativa brasileira", diz
Gros. No caso da Renner, o novo conse-
lho foi escolhido pela antiga controlado-
ra, a rede americana JCPenney, e repre-
sentantes do banco CSFB, responsável
pela pulverização das ações. Uma das me-
didas para atrair conselheiros foi aumen-
tar os salários em cerca de 40%.

A profissionalização do relacionamen-
to entre conselheiros e acionistas está for-
jando novas maneiras de medir os resulta-
dos alcançados pelos conselhos. A pesqui-
sa do IBGC mostra que 18% das empresas

brasileiras avaliam seus conselheiros e 13%
oferecem bônus por resultado. Trata-se de
um método comum nos Estados Unidos e
na Europa—mas ainda raro por aqui. Ex-
periências desse tipo; porém, mostram que
o avanço da presença de conselheiros pro-
fissionais parece mesmo irreversível, co-
mo disse Monforte. A Caramuru, empresa
de produção e processamento de grãos com
vendas de 1,5 bilhão de reais em 2005, é
uma das pouquíssimas companhias de ca-
pital fechado com profissionais no conse-
lho. Em 2001, os donos contrataram o pri-
meiro conselheiro independente. O segun-
do — João Rosário, ex-diretor comercial
da Perdigão—foi admitido neste ano. "No
começo, alguns os viam como intrusos",
diz César Borges de Sousa, um dos filhos
do fundador da Caramuru. Mas como acon-
tece em quase todas as empresas que ado-
tam o sistema aos poucos ficou claro que
um olhar de fora pode ser fundamental pa-
ra a boa qualidade das decisões. •
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Text Box
Fonte: Exame, ano 40, n. 13, p. 90-94, 5 jul. 2006.




