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pensado em ocupar um assento num
conselho de administração até rece-
ber uma proposta da construtora pau-
lista Company, em setembro do ano
passado. Aos 45 anos, com duas dé-
cadas de carreira em empresas como

Accenture e Procter & Gamble, Lin era vice-presiden-
te de estratégia e novos negócios da Avon para a Amé-
rica Latina. "Fiquei surpreso", afirma o executivo tai-
wanês naturalizado brasileiro. "Na época, eu pouco sa-
bia sobre a construtora e corri para me informar antes
de aceitar o convite." Desde então, Lin já participou de
seis reuniões com os demais conse-
lheiros da Company — entre os quais
o fundador. Walter Francisco Lafemi-
na, o diretor administrativo e finan-
ceiro Luiz Rogelio Tolosa e outros
três executivos recrutados no merca-
do. Em fevereiro, Lin deixou o cargo
na Avon para dedicar-se exclusivamen-
te ao conselho e também a montar um
fundo de private equity com dois só-
cios, donos da corretora Fama Inves-
timentos. "É impressionante corno to-
das essas mudanças aconteceram rapidamente", diz.

A rápida transição de Lin de executivo a membro
de conselho de administração é um símbolo da velo-
cidade da profissionalização da gestão de empresas
no Brasil. É um fenômeno que ganhou força com as
recentes aberturas de capital e a onda de investimen-
tos de private equity no país. Segundo levantamento
realizado por EXAME, as 93 estréias registradas ne-
la Bovespa nos últimos dois anos criaram 288 vagas
para conselheiros independentes, sem vínculo ante-

rior com as empresas. Trata-se de uma exigência do
Novo Mercado, grau de governança corporativa no
qual está inserida boa parte das companhias que es-
trearam na bolsa. "As empresas cada vez mais procu-
ram profissionais capazes de contribuir para a cons-
trução de sua estratégia'', diz o headhunter Guilher-
me Dale, da Spencer Stuart, um dos precursores do
recrutamento de conselheiros no Brasil. *'O conselho
não é mais uma confraria de amigos."

O súbito aumento da demanda provocou uma mu-
dança no perfil dos conselheiros, até pouco tempo atrás
restrito a um pequeno grupo de celebridades do mun-
do dos negócios, como ex-ministros ou altos executi-

vos aposentados. "Está cada vez mais
comum chamar executivos que estão
na ativa e nem alcançaram o cargo de
presidente", diz Luiz Marcatti. sócio
da consultoria Mesa, especializada
em estruturação de governança para
médias empresas, que já contratou 17
conselheiros neste ano. Esse é um mo-
vimento comum em países como os
Estados Unidos, onde os executivos
encaram a participação em conselhos
como um modo de ampliar o conhe-

cimento de mercado e de exercitar o raciocínio estra-
tégico. "Ninguém achou estranho quando avisei a ma-
triz sobre minha nova ocupação como conselheiro",
diz Lin. "Ao contrário, vários executivos da Avon nos
Estados Unidos também ocupam vagas em conselhos
de administração, e essa é uma atividade incentivada
por lá." O próprio ex-chefe de Lin Charles Herington,
vice-presidente da Avon para a América Latina, par-
ticipa dos conselhos da Nextel, da cervejaria Molson
Coors e da ADVO. empresa de marketing direto.
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Um sinal de que cada. vez mais profissionais que-
rem se preparar para embarcar na nova carreira é a
fila de espera para o curso de conselheiro de admi-
nistração oferecido pelo Instituto Brasileiro de Go-
vernança Corporativa, que aumentou de 50 para os
atuais 200 interessados nos últimos seis meses. (Já
são oferecidas duas turmas anuais em São Paulo, uma
em Porto Alegre e outra em Curitiba, totalizando in-
suficientes 160 vagas.) "'Pelo menos metade dos par-
ticipantes possui cargo executivo em alguma empre-
sa", diz Heloísa Bedicks, secretária-geral do IBGC.
Um bom argumento para que as pessoas invistam
9 500 reais no curso de 72 horas é a remuneração ofe-
recida a conselheiros, que costuma ser calculada com
base na hora de trabalho do presidente da empresa.
Para participar de uma reunião mensal ou até mesmo
de uma reunião a cada dois meses — além, claro, de
se preparar para esses encontros —, a maioria dos
conselheiros recebe algo entre 8 000 reais e 12 000
reais por mês. Além disso, esse tipo de ocupação dá
fôlego à trajetória profissional dos executivos, cuja

carreira se esgota em geral an-
tes dos 60 anos. "É um desper-
dício parar no auge do conhe-
cimento", diz Osvaldo Carri-
jo, de 54 anos de idade, dire-
tor comercial da operadora de
telefonia CTBC do grupo mi-
neiro Algar. Há dois anos. ele
aceitou um convite para inte-
grar o conselho da paranaen-
se Bematech, fabricante de
equipamentos de automação.
"'Como conselheiro, pretendo
estender minha carreira."

Esse movimento é uma no-
vidade tanto para esse grupo
de profissionais corno para
muitas das empresas que os
recebem — a maioria delas
nunca teve antes alguém de
fora dando palpites nas deci-
sões estratégicas. Ao abrir o
capital no ano passado, a cons-

trutora mineira MRV, por exemplo, criou pela pri-
meira vez quatro vagas para conselheiros indepen-
dentes (dentro de um conselho composto de sete
membros). Dois dos conselheiros independentes con-
vidados pela MRV são Fernando Henrique da Fon-
seca, presidente da Celulose Nipo-Brasileira (Ceni-
bra), e Eduardo Luiz Picchioni, dono de uma con-
sultoria que atua no mercado financeiro. "Em janei-
ro, tivemos a primeira divergência e fui voto venci-
do", diz o mineiro Rubens Menin Teixeira de Sou-
za, fundador e presidente do conselho de adminis-
tração da MRV. "Mas contratei gente de fora justa-
mente para trazer novas idéias para a empresa."
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