
Palpites de
alta qualidade
Pequenos e médios empresários estão chamando executivos
de grandes companhias para formar conselhos que os ajudem
a traçar estratégias eficazes. E — surpresa! — não faltam
profissionais dispostos a fazer isso até de graça
Luciana Barreto
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Quatro vezes por ano, Ale-
xandre de Botton, de 36
anos, participa de uma reu-
nião muito importante pa-
ra os rumos de sua empre-

sa, a paulista Propay, especializada em fo-
lhas de pagamentos. Nas vésperas de cada
um desses encontros, ele trabalha mais pe-
sado, escreve relatórios, retira documentos
das gavetas e analisa os últimos números.
Todo esse ritual é uma preparação para a
semana seguinte, quando ele se sentará à
cabeceira de uma mesa rodeado por nomes
de peso, como PatrickMorin, ex-presiden-
te do banco JP Morgan no Brasil, e Mario
Bethlem, ex-presidente da subsidiária bra-
sileira da IBM. Esses senhores foram con-
vocados por Botton para intervir, discor-
dar, dar palpites — participação pouco co-
mum na rotina de empreendedores, acos-
tumados a decidir sozinhos. Mas era isso
mesmo que Botton queria—um conselho
formado por profissionais experientes que
o colocasse periodicamente na berlinda.

Conselhos ainda são instituições típi-
cas de grandes empresas. Mas já começam
a surgir empreendedores brasileiros que,
como Botton, sentem necessidade de com-
partilhar dilemas estratégicos com profis-
sionais experimentados e independentes.
É o caso, por exemplo, de Edgar Diniz, de
37 anos, presidente da TopSports, empre-
sa carioca de marketing esportivo, e de Wil-
son Poit, de 47 anos, sócio-fundador da
Poit, especializada no aluguel de sistemas
de geração de energia. Juntos, eles fazem
parte de uma espécie de vanguarda em-
preendedora, que quer crescer de forma
sustentável e tenta evitar erros comuns nos
primeiros anos de uma empresa. "À nova
geração de pequenos e médios empresá-
rios está em busca de mais segurança pa-
ra suas decisões", diz o conselheiro Morin.

Geralmente formado por profissionais
egressos de grandes companhias, o conse-
lho é um órgão de discussão no qual se com-
partilham dúvidas e idéias sobre as ques-
tões estratégicas de um negócio. No caso
das pequenas e médias, a combinação po-
de se tornar ainda mais interessante que nas
grandes corporações. Entre estas, há em-
presas que montam esses organismos ape-
nas para manter as aparências para o mer-
cado — são aqueles casos em que o dono
decide tudo sozinho. "Quando um conse-
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Morin, Barcinski e Botton, da Propay: troca de vivências Diniz (à esq.) e sócios da TopSports: apoio dos conselheiros na

lheiro é procurado por uma pequena em-
presa é porque o empreendedor realmen-
te quer a sua opinião", diz Morin.

A Propay levou ao conselho um dile-
ma decorrente de seu crescimento. Em 2004,
a companhia cuidava da folha de pagamen-
tos de clientes de vários tamanhos. Uma de
suas vantagens competitivas é a capacida-
de de personalizar folhas de pagamentos, o
que é valorizado por grandes clientes, or-
ganizados em muitos departamentos.
"Achávamos que seria mais vantajoso nos
concentrar nesse perfil de cliente", diz Bot-
ton. Ele e seu sócio, Mark Barcinski, de 35

anos, levaram essas considerações ao con-
selho. Os conselheiros concordaram com
as linhas gerais da estratégia, mas pergun-
taram se eles haviam levado em conta dois
aspectos importantes. O primeiro: grandes
vendas requerem profissionais mais prepa-
rados. A conseqüência seria um aumento
de custos com pessoal. O segundo: as mé-
dias e grandes empresas costumam demo-
rar mais para fechar um negócio. Com is-
so, o fluxo de caixa da Propay poderia di-
minuir. "Sozinhos, não teríamos enxerga-
do essas desvantagens", diz Botton. Os só-
cios chegaram à conclusão que estavam na

direção certa e incluíram as duas variáveis
nas contas. Em um ano, o faturamento au-
mentou 40%. A empresa manteve a acele-
ração no crescimento e deve faturar 18 mi-
lhões de reais em 2006.

Um dos principais benefícios que um
conselho pode trazer é a capacidade de unir
experiências diferentes, o que permite ana-
lisar as situações de vários pontos de vista.
No conselho da Propay, há profissionais de
setores como o financeiro e o de tecnolo-
gia. Na hora de decidir sobre o futuro do
negócio, cada um vê um aspecto ligado à
sua área. Um conselho equilibrado deve

Quando

Há empresas que nascem
com um conselho. Outras
decidem montá-lo após um
salto no faturamento ou uma
crise de sucessão. Quando
o empresário sente que
precisa de outras opiniões,
é porque está na hora
de montar um conselho

Onde

Uma das formas mais
eficientes de achar bons
conselheiros é pedir
a indicação de outros
empresários que já
tenham um conselho.
Organizações de apoio
ao empreendedorismo
também podem ajudar

Quem

Procure conselheiros
de diferentes formações,
capazes de atuar no ponto
mais crítico do negócio.
Se a dificuldade é gestão
de estoque, por exemplo,
vale a pena convidar
um profissional que já tenha
enfrentado esse desafio

Quanto

Existem conselhos
remunerados em dinheiro
— a partir de 1000 reais
por reunião — ou com
ações da empresa. Nesses
casos, o compromisso
tende a ser maior. Também
é possível encontrar
conselheiros voluntários
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solução de dilemas comerciais

reunir variedade de experiências e, se pos-
sível, contar com alguém que tenha algo
específico a acrescentar em determinada
fase da travessia da empresa rumo ao cres-
cimento. "Se o ponto estratégico do negó-
cio for gestão de estoque, por exemplo, de-
ve-se procurar alguém que tenha lidado
com isso", diz Fátima Zorzato, especialista
em conselhos e presidente da filial brasi-
leira da consultoria de recrutamento Rus-
sel Reynolds. Do lado do empreendedor,
deve-se ter desprendimento para compar-
tilhar informações estratégicas, sonhos —
e os principais medos também. "É preciso
confiar nos conselheiros", diz Fátima.

Muitos profissionais estão dispostos a
participar de conselhos de pequenas em-
presas em crescimento. Há cerca de três
meses, oito senhores têm se reunido sema-
nalmente em São Paulo para formar o gru-
po Executivos Sêniores, cujo objetivo é pro-
ver conselheiros para empresas emergen-
tes. Egressos de companhias como Ford,
Alpargatas e Votorantim, eles têm idades
entre 59 e 78 anos, explicitadas no slogan
Mais de 400 anos de experiência. "Já come-
temos nossos erros e podemos ajudar mui-
tos empreendedores a evitá-los", diz José
Carlos Ferreira, de 69 anos, 23 dos quais
dedicados ao conselho consultivo da fa-

O que eles podem fazer

• Enxergar o invisível
Por não fazer parte da rotina dos
negócios, os conselheiros costumam
apontar problemas óbvios, mas que
ninguém na empresa conseguia ver

• Achar um atalho
Profissionais experientes já viram
o problema para o qual se
pensa não existir solução. A visão
deles pode ajudar a ganhar tempo

• Impor um método
Reunir-se com o conselho exige
uma organização mínima da
empresa. Só isso já aumenta as
chances de identificar problemas

bricante americana de alumínio Alcoa.
É possível montar um conselho de qua-

lidade a custo relativamente baixo. Nas
grandes companhias, um integrante ga-
nha de 5 000 a 17 000 reais por reunião.
Em pequenas empresas, estimam-se valo-
res de l 000 a 3 000 reais por encontro.
Freqüentemente, as pequenas e médias
oferecem participações acionárias como
forma de pagamento. Há quem, entusias-
mado com um empreendedor à frente de
um negócio muito promissor, dispense re-
muneração. Os conselheiros da Poit, em-
presa que tem crescido 40% ao ano, não
exigiram nada para dar suas orientações.
"Tive de insistir para pegar o número da
conta corrente do pessoal", diz o empre-
sário Wilson Poit. "Pago um valor simbó-
lico a cada um dos conselheiros."

Em 2005, Poit decidiu montar um ór-
gão consultivo porque, soterrado pela
quantidade de tarefas que acumulara nos
sete anos da empresa, já não conseguia pla-
nejar metas de longo prazo. "Eu exercia
uma gestão centralizadora", afirma. Com
a formação do conselho, ele se impôs a dis-
ciplina de preparar relatórios para apre-
sentar nas reuniões. "Só isso já me ajudou
a enxergar a empresa de maneira mais com-
pleta", diz. Desde então, Poit tem delegado

O que eles esperam

• Transparência total
Os conselheiros vão fazer parte
de sua empresa e conhecer
números, erros e principais
estratégias. É preciso confiar neles

• Resistência a críticas
Empreendedores autoritários
devem entender que os
conselheiros têm o papel de
apontar erros e propor soluções

• Empenho constante
Bons conselheiros não estão
dispostos a ajudar qualquer um.
Eles querem investir seu tempo em
empresas com potencial de crescer

mais. No médio prazo, quer deixar o co-
mando operacional e ficar apenas com o
cargo de presidente do conselho. "Centra-
lizo menos e já não me sinto sozinho dian-
te de grandes decisões."

Essa solidão também foi sentida pelos
sócios da TopSports numa etapa crucial da
empresa. No final de 2004, eles estavam
diante de uma grande mas arriscada opor-
tunidade — comprar o direito de trans-
missão do campeonato espanhol de fute-
bol. A TV Bandeirantes transmitiria os jo-
gos, e os rendimentos auferidos com anun-
ciantes seriam rateados entre as duas par-
tes. Os sócios da TopSports levaram a si-
tuação para os conselheiros, que pediram
uma previsão da receita e recomendaram
ir em frente. O mercado estima que a ne-
gociação tenha sido fechada em cerca de
600 000 dólares — 25% do faturamento
da TopSports na época. O movimento deu
certo e hoje a TopSports fatura anualmen-
te 27 milhões de reais. "Parecia ousado de-
mais para o nosso tamanho", afirma Diniz.
"O respaldo do conselho nos deixou mui-
to mais seguros para dar aquele passo." •
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