
RESPONSÁVEL POR TER INTRODUZIDO o CONCEITO DE
governança no Brasil e batalhado pela sua aceitação, num
momento em que tal conceito ainda era mal difundido
pelo mundo, o Instituto Brasileiro de Governança Corpo-
rativa (IBGC) está ampliando seu raio de ação. Incorpo-
rou a sua agenda a discussão de um dos mais explosivos
temas contemporâneos, a Sustentabilidade. No momento
em que a gestão corporativa cada vez mais se orienta pela
triple bottom Une — a equalização dos resultados econômi-
cos a ganhos para a sociedade e o ambiente — a entidade vê
tal incorporação como absolutamente natural.

Isso ocorre até por coincidência de interesses. O prin-
cipal objetivo da Governança Corporativa é assegurar a
perenidade das corporações. De seu lado, a Sustentabili-
dade fala em dar longa vida ao entorno tangível delas —
ambiente, por exemplo — ou intangível — responsabilida-
de social, reputação, etc. Como a governança é o sistema
que tem o poder de decisão, de mando, tem nas mãos as
rédeas para conduzir o processo. Na entrevista que se
segue, José Guimarães Monforte, presidente do IBGC
fala do cruzamento desses conceitos, dos avanços já con-
seguidos e nas perspectivas de ampliá-los.



Razão Contábil — Qual é a razão
para o IBGC trazer ao debate o
conceito de Sustentabilidade?
José Guimarães Monforte - O
objetivo último da Governança Cor-
porativa é conseguir que a empresa te-
nha perenidade. Para que isso acon-
teça, imaginando a governança como
o sistema que tem o poder de decisão,
é muito importante pautar as decisões
para que os resultados alcançados no
curto prazo tenham alta probabilida-
de de se repetir ao longo do tempo.
Para isso, saber "como" o resultado foi
obtido é fundamental. Hoje, sabemos
que tem de haver um equilíbrio na ob-
tenção dos resultados em relação à uti-
lização e manutenção em boa forma
do meio ambiente e tendo em vista
também o engajamento, via uma rela-
ção correta com a sociedade.

RC — Por que a estratégia de ali-
nhar a busca por bons resultados
financeiros ao desempenho sus-
tentável deve emanar do Conse-
lho de Administração?
JGM — O termo em inglês para
Conselho de Administração é prá-
tico: Board of Directors, ou seja,
quem dá a direção. Se existe um
papel fundamental para a prática da
governança e do desempenho do
conselho é esse, dar a direção para o
negócio e depois monitorá-la. Há
outras tarefas subsidiárias, por exem-
plo, ter uma mão no acompanha-
mento do processo de liderança;
acompanhar muito proximamente
os aspectos de risco da companhia.
Mas a missão principal é aquela: dar
direção e monitorar.

RC— Na vida prática, temos visto
alguns conselhos assumindo com-
promisso com a Sustentabilidade

e, embora de forma incipiente,
outros vão além, delegando a exe-
cução das políticas pertinentes a
comitês especializados. Como o
senhor vê isso?
JGM— É mais que um processo em
evolução, é uma tendência que já
está instalada. Muitas coisas já se
faziam na gestão empresarial que ne-
cessariamente não estavam alinha-
das sob esse guarda-chuva da visão
sustentável. Muitas empresas já
mantinham políticas de preservação
de um bom ambiente de trabalho,
de boas relações com os funciona-

rios. Ou preservavam o bom relacio-
namento com os fornecedores.
Quando se pensa isso como um con-
junto de relações com stakeholders,
você está inserindo nesse modo de
pensar a Sustentabilidade. À medi-
da que a empresa vai identificando
práticas que eram dispersas e que,
alinhadas, compõem indicadores,
monitoramento de Sustentabilidade,
apenas passam a necessitar de um
processo que acompanhe tudo isso.
Então, o papel do conselho realmen-

te é o de instituir um comitê que
cuide disso tudo.

RC—A transformação do conceito
de Sustentabilidade de uma filoso-
fia para uma formulação estratégi-
ca, que resulte em ação prática, en-
contra terreno fértil no Brasil?
JGM — Sim. Consideremos ini-
cialmente que a sociedade escolheu
as empresas como forma de se orga-
nizar, gerar riqueza, de dominar a
organização social. Na medida em
que você admite ,que haja uma
consciência crescente em relação
à Sustentabilidade, essa consciên-
cia inclui um diálogo de duas
mãos. Nesse diálogo cada lado, cor-
poração e sociedade, mostra o que
está adotando ou incorporando;
então, o escopo dessas empresas vai
sendo ampliado — nos materiais
que usam, no produto final, nos
relatórios, que passam a adotar
outros indicadores. Por exemplo, se
reusa a água, se racionaliza o con-
sumo de energia, se conta com alto
nível de satisfação dos colaborado-
res, etc. Pelo que as empresas estão
reportando, há uma ampliação do
universo daquelas que começam
a incluir em sua formulação estra-
tégica esse pensar. Há vários exem-
plos de aplicações práticas e mui-
tas outras já sentindo o que deve
ser feito.

RC — O que dá essa certeza?
JGM — O que comprova isso é o
número crescente de empresas que
estão adotando as métricas interna-
cionais, como o Global Reporting
Initiative. Ou que estão conquistan-
do lugar no índice de Sustentabili-
dade Empresarial da Bovespa. Elas
já sabem que isso acaba se traduzin-



• • entrevista

Empresas já adotam
métricas internacionais"

do em como serão percebidas pelo
seu entorno, pelos stakeholders.

RC- Nesses casos, no entanto, es-
tão enquadradas empresas já com-
promissadas com a Sustentabili-
dade. Como incentivar aquelas
que pretendem fazê-lo, mas em-
pacam na pergunta: "O que isso
agregará em valor?"
JGM — Aí funciona o efeito compa-

ração. Há muitas pesquisas por aí que
mostram que as empresas conheci-
das por excelentes práticas de Susten-
tabilidade são mais valorizadas que
concorrentes que não adotam aque-
las práticas. Elas têm um turn-over
de mão-de-obra muito menor; têm
a lealdade do consumidor para seu
produto, etc. Ou seja, conseguem
adesão do entorno a seu projeto.

A empresa que tem uma prática

equivocada de sustentabilidade am-
biental não estará conseguindo re-
sultado econômico-financeiro sau-
dável. Ou se ela estiver maximizando
no curto prazo o resultado financei-
ro pode não estar se comportando
de forma correta com seus colabo-
radores ou com a comunidade em
seu entorno, falhando na dimensão
social, na sua inserção no mundo.
Aí é necessário jogar um pouco de
luz, dar mais clareza, ao que é a sus-
tentabilidade empresarial.

RC - Até por influência do IBGC,
o termo perenidade entrou na
agenda das empresas. Nunca se fa-
lou tanto em longo prazo, mas ao
mesmo tempo, nunca foi tão forte
a cobrança pelo resultado imedia-



to, a "ditadura da trimestralidade".
Como conciliar esses extremos?
JGM — No último congresso inter-
nacional de Governança Corpo-
rativa que fui, na África do Sul, da
ICGN (International Corporate
Governance Network) uma das dis-

processo de tomada de decisão. En-
tão, existe, sim, uma "ditadura do
curto prazo", mas a boa notícia é que
ela entrou na agenda dos investido-
res, levantando a questão de quan-
to dano já se causou no patrimônio
das empresas — e no deles, próprios

cussões era justamente em torno do
"curto-prazismo" — essa obrigato-
riedade de a empresa prever trimes-
tralmente para o mercado o que fará
no trimestre seguinte. O resultado
da discussão é que há um grande
desincentivo a que as empresas se
rendam a essa prática e que se lute
para que os grandes investidores
também comecem a abandoná-la no

— esse foco excessivo no curto pra-
zo. Se o problema entrou na agenda
ele será pensado até levar a um novo
modo de pensar. Leva tempo, mas
pelo menos, está claro que essa con-
ceituação é necessária.

RC - Estamos falando apenas de
grandes investidores, especial-
mente os institucionais?

JGM— Como eles são os principais
players, são o fio da meada para se
iniciar uma reeducação dos investi-
dores. Se eles diminuírem a pressão
pelo resultado imediato, a gestão das
companhias adotará também uma
forma de se relacionar com os in-
vestidores diferente da atual. Pelo
que sinto, essa discussão é global,
mas o sentimento é mais forte entre
americanos, ingleses e alemães -
gente de mercados que ficaram mais
maduros, com empresas de mais
longo ciclo no mercado de capitais,
e onde também aconteceram os aci-
dentes maiores, causados pelo "cur-
to-prazismo" e por desmandos de
governança.

RC — O Brasil está vivendo a an-
tecipação da conquista do invest-
ment grade, que certamente abri-
rá novo ciclo de interesse de
investidores estrangeiros. O País
está preparado para isso?
JGM — A visão turva que às vezes
nos acomete, devido às turbulên-
cias a que fomos submetidos no pas-
sado, nos faz esquecer muitas vezes
que o Brasil é um dos ambientes ins-
titucionais mais estáveis do mundo
emergente para efeito de capitais
estrangeiros. Por analogia, lembro
que para tratar de investimentos
diretos, uma das leis mais antigas
que existem no País é a 4.131 (de 3
de setembro de 1962, disciplina a
aplicação do capital estrangeiro e as
remessas de valores para o exterior).
Isto é, existe há 45 anos e prevalece
até hoje. Nessa moldura institucio-
nal, desde que o Brasil deu os pri-
meiros passos para se abrir para in-
vestimento de portfólio estrangeiro,
para receber o investidor financei-
ro, nunca retroagiu. Começou lá



atrás, quando se criou o Brazil Fund
(criado em 1988 e extinto no ano
passado, cujo portfólio reunia ações
de alta liquidez de grandes compa-
nhias brasileiras e que foi listado na
Bolsa de Valores de Nova York).
Acabou porque não se tinha mais
necessidade dele, novas formas de
investimento no Brasil ficaram mais
interessantes, mas foi resgatado pe-
la venda das ações. Por isso temos
hoje um fluxo amplo e diverso de
aplicadores, mas ainda dedicados,
ou seja, aqueles que investem por
regimento de seus fundos em risco
de país emergente. Com tudo isso,
creio que estamos absolutamente
preparados para o ambiente de in-
vestment grade.

RC— Também com reflexos internos?
JGM — Além de o Brasil com invés-

tment grade atraindo grandes inves-
tidores, precisamos levar em conta o
Brasil estabilizado, no qual a taxa de
juros cai e passa a influir cada vez
mais na tomada de decisão das pes-
soas físicas, investidores menos qua-
lificados em entrar no mercado de

capitais. Também esses precisam
achar um ambiente apropriado, com
informações, com segurança na liqui-
dação de transações.

RC— Há, portanto, uma infra-es-
trutura já montada?
JGM - Vejo um Brasil dotado de
um conjunto de boas práticas em-
presariais e com uma infra-estrutu-
ra de negociação sofisticada. Um
exemplo, a propósito, é o da IPO
da Bovespa, que a mostra valoriza-
da ao nível das congêneres interna-
cionais. Uma das coisas que é fun-
damental, nas empresas receptoras
dos investimentos, é manter um
grau de transparência alto, de for-
ma a mostrar qual é o risco que se
corre ao investir nela. E se há uma
coisa que evoluiu no ambiente bra-
sileiro, foi a transparência — a divul-



gação de resultados. O
aparecimento do Novo
Mercado tem muito a ver
com isso, pois padroni-
zou, exigiu, demandou
mais transparência, mais
interação, mais informa-
ção. Essas mais de 150
companhias que partici-
pam dos segmentos espe-
ciais de negociação da
Bovespa, praticam isso em
um nível muito bom. Acho
que a gente quase já aban-
donou o ambiente no qual
não há equilíbrio na par-
ticipação nos processos
de decisão de portadores
dos diferentes tipos de
ações, ordinárias e prefe-
renciais. O prêmio que se
paga hoje para a ação de
uma empresa que dá di-
reitos iguais tende a se tor-
nar, mais à frente, um fa-
tor de competição, já que o custo
de captação será maior para aquela
que não dá aqueles direitos.

RC — Com relação ao congresso
anual que o IBGC realiza neste
mês, o enfoque na Sustentabili-
dade não deixa para segundo pla-
no outros temas relacionados à
governança?
JGM — Nós lançamos no congresso
do ano passado o sistema de painéis,
com o qual podemos fazer discus-
sões simultâneas. Nesse espaço a gen-
te vai gradualmente transmitindo
informações práticas relacionadas à
Governança Corporativa. Em um de-
les programamos para este ano um
assunto, que, embora não se inclua
no temário geral, é de grande impor-
tância. Trata-se de debater e explicar

bem qual é o dever fiduciário do ad-
ministrador. Ainda há pouco enten-
dimento das responsabilidades do
conselheiro e do administrador pe-
rante a Lei das Sociedades Anônimas.
Queremos enfatizar um pouco isso,

esclarecer bem quais são as
responsabilidades.

RC — Qual será o próxi-
mo tema a ser incorpo-
rado à agenda de deba-
tes do IBGC?
JGM— A evolução do mer-
cado de capitais brasileiro,
nesses últimos quatro anos,
acabou criando vetores
novos na estrutura de pro-
priedade e. criou situações
novas. Por exemplo: como
se lida com governança
nessa transição, pela qual
os mercados desenvolvidos
já passaram. Portanto, acha-
mos pertinente introduzir
esse debate, sobre como
essas coisas em evolução -
surgimento de empresas
de capital pulverizado, sem
controle definido, ou de
capital difuso — vão con-

dicionar atitudes e práticas.

RC - Como o senhor define o
atual momento brasileiro, com
relação à aceitação desses novos
conceitos de gestão que determi-
narão de agora em diante o jeito
de ser das companhias?
JGM — A consciência da sociedade
empresarial contemporânea evolui
simultaneamente em vários aspec-
tos. As empresas menores, mesmo
familiares, estão se dando conta da
importância da governança enquan-
to criação de valor. Não sei se é pela
força da informação em tempo real,
ou, se de fato o mundo se tornou
mesmo um organismo vivo, mas a
verdade é que esse fenômeno se re-
produz de forma ampla, envolven-
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