
Profissão de risco  
Larissa Santana 

O recente escândalo da Agrenco traz à tona a vulnerabilidade de quem exerce o papel de 
conselheiro. 

 

 
Monforte da Agrenco 

 

 
Da esquerda para a direita — o diretor de relações institucionais Francisco Ramos, o conselheiro José Guimarães 

Monforte, o fundador e presidente Antonio Iafelice e o diretor financeiro e de relações com investidores Theodorus 
Zwijnenberg. 

No final do ano passado, as perspectivas da Agrenco, empresa que atua no setor do 
agronegócio, pareciam ótimas. A empresa tinha acabado de abrir seu capital, levantando 666 
milhões de reais, estava prestes a fechar o ano com um faturamento de 3,5 bilhões de reais 
(crescimento de 40% em relação a 2006) e tinha planos para começar a investir em 
biocombustíveis e energia. A foto ao lado foi tirada justamente nessa época de euforia. Nela 
aparecem — da esquerda para a direita — o diretor de relações institucionais Francisco Ramos, 
o conselheiro José Guimarães Monforte, o fundador e presidente Antonio Iafelice e o diretor 
financeiro e de relações com investidores Theodorus Zwijnenberg. A fase otimista vivida pela 
Agrenco, porém, ficou para trás. No dia 20 de junho, Ramos e Iafelice foram presos pela 
Polícia Federal, juntamente com Antonio Pires, diretor de operações. Controladores da 
Agrenco, os três respondem à acusação de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e 
estelionato (todos foram soltos no dia 16 de julho). “Fiquei muito surpreso com as acusações”, 
diz o conselheiro Monforte, que presidiu o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa 
(IBGC) até março de 2008 e participava de um evento na Coréia do Sul quando recebeu a 
notícia da prisão. 



Do dia para a noite, a rotina de Monforte mudou drasticamente. Com a companhia acéfala, o 
comando da Agrenco caiu no colo do conselho de administração, composto de outros dois 
membros independentes — Cássio Casseb, ex-presidente do Banco do Brasil e do Pão de 
Açúcar, e James Wright, professor da Universidade de São Paulo e da Fundação Instituto de 
Administração (FIA). Liderado por Monforte, o grupo recebeu a missão de encontrar um novo 
comprador para a empresa (até o fechamento desta edição, a venda não havia sido concluída). 
“O conselho entrou numa espécie de reunião permanente para resolver a situação”, diz 
Monforte. Na prática, isso significa que os três tiveram de se envolver em negociações que 
avançam na madrugada e não têm trégua nem nos fins de semana — algo que eles jamais 
previram que faria parte de suas atribuições. 

A situação vivida por Monforte, Casseb e Wright demonstra a extensão dos riscos de quem 
exerce o papel de conselheiro. A operação policial na Agrenco envolveu apenas os 
controladores — o que os deixou sem pendências com a Justiça. Mas, como membros da 
instância máxima da gestão da companhia, eles não escaparam do escrutínio da opinião 
pública. A principal dúvida era se eles nunca tinham percebido irregularidades na Agrenco — 
apesar de, teoricamente, terem acesso a todas as suas informações.  

À reportagem de Exame, os três afirmaram desconhecer qualquer indício de anormalidade. “A 
Agrenco é uma empresa de capital aberto, auditada pela KPMG, fez a abertura de capital com 
o Credit Suisse e tem um conselho forte”, diz Casseb. “Tomei todos os cuidados antes de 
aceitar o convite e ainda assim estamos nessa situação.” Logo após o anúncio das prisões, 
Monforte pediu aos integrantes de outros cinco conselhos de administração dos quais participa, 
entre eles o da construtora JHSF e o da operadora de telefonia móvel Vivo, a chance de 
explicar o que havia ocorrido. “Todos dispensaram as explicações por confiar na minha 
reputação”, diz Monforte. Wright teve de encarar a curiosidade dos alunos do MBA de 
executivos internacionais que coordena na FIA. “Eles queriam saber o que tinha acontecido”, 
diz. “Mas em nenhum momento duvidaram de mim.” 

Além do risco de imagem, os profissionais que ocupam uma vaga no conselho de 
administração de uma empresa estão hoje expostos a responder judicialmente pelo 
envolvimento em decisões que lesem fornecedores, clientes e acionistas. “Até poucos anos 
atrás, quem recebia o convite para ser conselheiro achava que não teria muito envolvimento 
com a empresa”, diz Ronaldo Veirano, sócio do escritório Veirano Advogados e especialista em 
direito societário. “Hoje, o conselheiro sabe que, se agir de má-fé ou ficar omisso, pode sofrer 
um arranhão na reputação ou mesmo ser responsabilizado civil ou criminalmente.” Um dos 
casos mais emblemáticos é o de Marcílio Marques Moreira.  

Ministro da Fazenda no governo Collor, embaixador do Brasil nos Estados Unidos entre o fim 
dos anos 80 e início dos 90 e presidente da comissão de ética pública no governo Lula até o 
início de 2008, Moreira responde hoje a um processo na Comissão de Valores Mobiliários pelos 
votos que deu, em 2003 e 2004, em reuniões do conselho de administração do então grupo de 
energia Cataguazes-Leopoldina, hoje rebatizado de Energisa. Decisões a favor de uma redução 
no capital da empresa e da venda de ativos, entre outras, foram contestadas por minoritários, 
que reclamaram por não ter sido consultados sobre as questões. Moreira, conselheiro 
independente, acabou punido pela CVM com uma advertência em 2006. “Estou recorrendo 
desde então, porque meus votos foram pelo melhor da companhia”, diz ele, que continua no 
conselho da Energisa. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos Estados Unidos, a crescente exposição pública de conselheiros de administração em casos 
de escândalo já afugenta alguns profissionais. Executivos mais tarimbados, como presidentes 
de empresa (alvo predileto dos headhunters), deixaram de ser maioria entre os novos 
conselheiros. Eles passaram de 47% dos novos membros de conselho nos Estados Unidos em 
2001 para apenas 29% em 2006, segundo a Spencer Stuart, empresa especializada em 
recrutamento. O receio dos altos executivos em participar dos conselhos de administração 
aumentou depois de imbróglios como o da farmacêutica americana Pfizer. Em 2006, a reunião 
anual de investidores foi marcada por protestos de ativistas indignados com o anúncio de um 
plano de aposentadoria para o então presidente Henry McKinnell, no valor de 83 milhões de 
dólares. Furiosos com a aprovação do pacote pelos 13 conselheiros da empresa (afinal, as 
ações da Pfizer haviam caído mais de 40% na gestão de McKinnell, iniciada em 2001), os 
ativistas usaram até uma faixa amarrada em um avião para pedir aos investidores que 
votassem contra a reeleição dos conselheiros que haviam defendido o plano de aposentadoria. 
(Como os ativistas não conseguiram convencer um número suficiente de investidores, os 
membros do conselho acabaram reeleitos.) 

Para evitar saias-justas, os especialistas recomendam cautela aos profissionais que pretendem 
ocupar posições em conselhos. Segundo eles, uma das medidas mais eficientes é participar de 
poucos conselhos — e se dedicar a conhecer profundamente cada uma das empresas. “Só 
neste ano já recusei três convites por falta de tempo para me dedicar”, diz Francisco Gros, ex-
presidente da Petrobras e do Banco Central e hoje membro do conselho de cinco empresas, 

É melhor prevenir 

O que fazer antes de aceitar o posto 
de conselheiro 

Entreviste a empresa 
Converse com os donos e o principal 
executivo da companhia. Faça 
perguntas que revelem práticas ilegais 
ou reprováveis, como “Qual sua 
estratégia para conseguir contratos 
com o 
governo?” ou “Vocês praticam caixa 
dois?” 

Pesquise a reputação 
Reúna o máximo de informação sobre 
a empresa e os controladores. Fale 
com concorrentes, ex-funcionários, 
auditores, advogados e banqueiros. As 
conversas podem dar pistas sobre a 
ética da companhia 

Vasculhe o passado 
Procure episódios que possam 
assombrar a empresa, como passivos 
trabalhistas, fi scais ou ambientais. 
Documentos como o prospecto de 
abertura de capital indicam problemas 
graves, como endividamento alto 



entre elas a OGX e o Ponto Frio. Antes de aceitar um convite, também é recomendável 
vasculhar qualquer indício de má conduta dos diretores ou controladores, seja lendo 
prospectos, seja conversando com banqueiros e advogados que possam ter informações 
relevantes. 

Uma vez na cadeira do conselho, é importante manter a postura de investigador. “É preciso 
questionar sempre”, diz Guilherme Dale, sócio da Spencer Stuart e responsável pelo 
recrutamento de conselheiros há mais de uma década. Para facilitar o trabalho, vale adotar 
ferramentas de governança, como o comitê de auditoria, que tem como função checar 
números que gerem dúvida nas reuniões de conselheiros, ou o conselho fiscal, que verifica as 
contas da empresa de forma independente do conselho de administração. “Sem recursos como 
esses, o trabalho do conselheiro fica mais vulnerável”, diz Carlos Brandão, coordenador do 
centro de conhecimento do IBGC, que oferece cursos de formação de membros de conselho. A 
Agrenco nunca chegou a formar um comitê de auditoria ou um conselho fiscal — falha que 
Monforte, Casseb e Wright sentiram na pele. 
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