


Horácio Lafer Piva, que integra
os conselhos de administração
da empresa Redecard e do
fundo de private equity Tarpon

Foi-se o tempo em que os conselhos de administração nas em-
presas brasileiras eram formados apenas por amigos ou figu-
rões do cenário político, que exerciam um papel meramente
figurativo. Uma nova geração de conselheiros está entrando em
cena, ocupando assentos nos "boards". São profissionais com
um currículo invejável, alto prestígio nos setores onde atuam -
muitos ex-presidentes de multinacionais - e com uma experiên-
cia bastante diversificada.

Em algum momento de suas carreiras estiveram envolvidos
em processos de fusões e aquisições, enfrentaram cenários de
crise e aprenderam a identificar situações de risco. Possuem mais
de 45 anos e já fizeram parte de outros conselhos de administra-
ção. Sobretudo, conhecem informações preciosas que ajudam o
executivo da companhia a fazê-la lucrar mais. Este é o perfil de
conselheiro que as empresas buscam hoje. Uma grande evolu-
ção se comparado àqueles que exerciam a função no passado.

Esse movimento reflete não apenas a ebulição do mercado
de capitais - impulsionado pela onda de IPOs (da sigla em
inglês para oferta pública inicial de ações), como também a
necessidade de melhores práticas de governança corporativa
e de transparência na gestão. Tanto que a figura do conse-
lheiro independente - sem qualquer vínculo anterior com a
empresa - passou a ter um espaço maior nos "boards". Prin-
cipalmente entre as companhias listadas no Novo Mercado,
que exigem um quadro preenchido por, no mínimo, 20% de
profissionais de fora, atestando o compromisso da organiza-
ção com os seus acionistas.

"As empresas querem conselheiros que possam contribuir na
definição de estratégias e também monitorar de perto os pos-
síveis riscos corporativos", afirma Heloísa Bedicks, presidente
do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC). Há
expectativas de que eles cumpram agora um papel de "big bro-
thers" do alto escalão, evitando assim que as organizações se-
jam pegas de surpresa em casos de fraude. Ou seja, ao mesmo
tempo em que os conselheiros ganharam poder, também assu-
miram responsabilidades maiores. Se, por um lado, contribuem
de forma contundente na definição das estratégias, por outro
respondem legalmente pelas ações da companhia.

"Nenhum investidor colocará dinheiro em uma empresa que
não demonstre bons princípios de governança", dispara Paulo
Amorim, sócio-diretor da Korn/ Ferry International, uma das

maiores empresas de recrutamento de executivos do mundo.
Por essa razão, os conselhos precisam de profissionais com um
perfil diferenciado, capazes de acompanhar, decidir e aconse-
lhar a diretoria. Fenômeno que, por sua vez, criou inúmeras
oportunidades para os executivos.

O aumento no volume de contratações de novos conselheiros
tem sido tão expressivo que já resulta em uma alta dos salários.
Dados da consultoria de recursos humanos Hay Group mos-
tram que a remuneração de um presidente de conselho de ad-
ministração cresceu 7,5% no ano passado, se comparado a 2006,
enquanto o de um conselheiro externo subiu 3%. No primeiro
caso, os salários mensais variam de R$ 14,7 mil a R$ 43 mil. No
segundo, eles ganham, em média, de R$ 14 mil a R$ 17 mil, de-
pendendo do tempo dedicado às atividades de conselheiro.

Diante de um mercado muito aquecido, os headhunters en-
frentam a árdua tarefa de encontrar profissionais que reúnam
todos os atributos desejáveis, em meio à forte demanda por
conselheiros profissionais. "Procura que acontece não apenas
porque as empresas de capital aberto se multiplicaram", analisa
Amorim. As companhias de capital fechado, destaca, também
vêm se preparando para abrir o capital.

E sabem que precisam melhorar sua governança corporativa,
formando conselhos de administração ou conselhos consulti-
vos, responsáveis por compartilhar os dilemas estratégicos da
empresa, que funcionam como uma assessoria da diretoria exe-
cutiva, sem responsabilidade legal sobre as ações da empresa.
Os conselhos consultivos não têm obrigação de se reunir todo
mês com o alto escalão e os salários nem sempre são iguais aos
dos conselhos de administração.

Esta, aliás, representa outra grande mudança: os conselhos,
típicos de grandes companhias abertas, começam a invadir as
pequenas e médias, boa parte sem ações na bolsa. Elas seguem o
exemplo das grandes, ao compor seus assentos com executivos
de primeira linha, experientes, vindos de vários setores. A CTIS,
empresa de tecnologia com sede em Brasília, é um exemplo que
retrata bem essa nova realidade.

Após ver seu faturamento dar um salto de R$ 14 milhões para
R$ 429 milhões nos últimos dez anos, a alta cúpula decidiu se
preparar para o IPO em 2010. Planos que a levaram a estruturar,
no ano passado, um conselho de administração. Composto por
quatro integrantes, metade independentes, todos com expe



riências distintas. Um veio do governo, o outro é especialista em
varejo, o terceiro é "expert" em tecnologia e o quarto é o próprio
presidente da companhia. Com reuniões mensais, o conselho
da CTIS tem um modelo que deixa para trás muitos "boards" de
grandes empresas, formados em sua maioria por gente da casa.

A Spread, holding que atua na área de tecnologia da informa-
ção, optou por criar um conselho consultivo. A idéia nasceu há
quatro anos, quando a empresa deu início à profissionalização
de sua gestão, culminando na saída de parte da família do dia-
a-dia do negócio. Essa reestruturação, segundo o presidente da
empresa, Cassius Buda, levou para o conselho figuras importan-
tes, como Alcides Tápias, Alcides Amaral e Horário Lafer Piva.
"Queríamos mudar nossa estratégia e precisávamos de gente
com muita experiência", conta.

Nas pequenas e médias ê mais comum encontrar conselhos
consultivos. Assim aconteceu com a Spread, que vê em seu con-
selho um papel mais atuante. Replicando exatamente o formato
propagado pelo IBGC de boas práticas de governança e as novas
funções que os conselheiros devem exercer.

Horácio Piva, aliás, carrega no DNA a experiência de ter vivi-
do essa transição de empresa familiar para uma administração
profissional, em meados de 2003. Herdeiro do clã Klabin, maior
fabricante de papéis do país, o executivo atua no "board", da
companhia há 20 anos. O que acabou lhe colocando na mira de
grandes empresas para integrar seus conselhos.

Ex-presidente do Sebrae e da Federação das Indústrias de
São Paulo (Fiesp), desde que saiu de lá, há três anos, virou um
dos nomes mais influentes do cenário corporativo e hoje ocu-
pa assento nos conselhos de administração da empresa Rede-
card e do fundo de priva de equity Tarpon, que adquiriu 25% do
capital da varejista de calçados femininos Arezzo. "Participar
do 'board' de empresas que atuam em segmentos diferentes
contribui para o papel que exercemos", observa.

"Conseguimos ir a fundo em cada uma dessas operações, co-
nhecendo as características dos setores onde atuam", diz. Piva
considera o papel do conselheiro estratégico para as companhias
e até vê muitos tornarem-se figuras de peso nas companhias.
"Algumas chamam profissionais e os colocam no conselho para



que se tornem CEOs mais à frente." Outras dão carta branca para
o conselho escolher o presidente executivo da companhia, diz.

Entretanto, não só as empresas ficaram mais exigentes na
busca por seus conselheiros. Muitos executivos sêniores vêm
recusando convites, inclusive, em empresas de peso. "Ao contrá-
rio do que muita gente pensa, os conselheiros estão sujeitos a
uma série de obrigações, com responsabilidade civil", observa
Heloisa, do IBGC. E o caso do consultor Júlio Sérgio Cardozo, 63
anos. Em 2001, teve seu primeiro contato com conselhos. Foi o
primeiro brasileiro a integrar o "board" da Ernst & Young para
as Américas - época em que ocupava o posto de presidente da
firma de auditoria na América do Sul -, superando o preconcei-
to que até então existia em relação à participação de executivos
latino-americanos.

A partir dessa experiência, tornou-se extremamente criterio-
so ao avaliar as inúmeras propostas que vem recebendo desde
que se aposentou da companhia, há quase um ano. "Você está
colocando em risco seu nome e sua reputação, por isso acredi-
to ser necessária muita cautela ao aceitar um convite", ressalta.
Nos últimos seis meses, Cardozo foi convidado para fazer parte
de três conselhos, dois de administração e um fiscal. Este último
o fez parar para refletir nas implicações que um sim poderia lhe
trazer no futuro. "Acabei dizendo não", lembra.

Entre as razões que pesaram na balança para essa decisão,
Cardozo explica que o fato de estar à frente do conselho fiscal de
uma companhia, com ações recém-lançadas na bolsa, daria cre-
dibilidade a suas práticas de governança. "A companhia teria a
minha credencial de ex-presidente de uma das maiores empre-
sas de auditoria do mundo, validando suas operações, inclusive
contábeis", diz. O que considerou bastante arriscado.

Neste momento, avalia novos convites para integrar o con-
selho consultivo de duas empresas brasileiras, uma da área in-
dustrial e outra de serviço. Estuda também a possibilidade de
ocupar assento no conselho de administração de uma compa-
nhia de seguros americana que pretende analisar o ambiente
de negócios da América Latina. "Mas não pretendo participar
de mais de três conselhos, porque não enxergo as oportunida-
des em conselhos como uma profissão para aposentados", diz.
Hoje, Cardozo comanda a própria consultoria, a Júlio Sérgio
Cardozo & Associados.

Assim como ele, o ex-ministro do Desenvolvimento, In-
dústria e Comércio Exterior do governo Fernando Henrique
Cardoso, Alcides Tápias perdeu as contas das propostas que
rejeitou para integrar conselhos. Na maioria das vezes desa-
creditava no rumo dado por algumas empresas e não tinha
confiança em quem estava no comando dos negócios, afirma.
O ex-ministro também declina de convites como forma de
evitar conflito de interesse, principalmente quando as em-
presas em jogo desenvolvem transações entre si. "Considero
essa a regra número l na hora de aceitar propostas."

Tápias acabou enveredando por esse mercado há sete anos,

pouco tempo depois de deixar o cargo no governo, em julho de
2001. De lá para cá tem sido bastante assediado pelas compa-
nhias, que o querem em seus conselhos. Dono de uma carreira
respeitada, tanto por sua passagem na esfera política quanto
empresarial - foi vice-presidente do Bradesco, presidente do
conselho do Grupo Camargo Corrêa e ex-presidente da Fede-
ração Brasileira das Associações de Bancos -, faz parte de sete
conselhos de administração, entre os quais Banco Itaú, Tubos
Tigre e Mediai Saúde.

Apesar dessa mudança no papel dos conselhos, ainda há
um longo caminho a ser trilhado. As empresas brasileiras têm
muito a progredir em suas práticas de governança. Enquanto
a diversidade de experiências se transformou em regra para as
companhias na hora de formarem seu "board", além da partici-
pação de um número maior de conselheiros externos, falta uma
estratégia definida que avalie seus desempenhos. Dados do Hay
Group revelam que apenas 10% das empresas no país contam
com uma política de remuneração variável de curto prazo. "A
maioria não paga bônus por não saber medir as ações dos con-
selheiros e os resultados que eles geram", analisa Cláudio Costa,
diretor da consultoria especializada em gestão.

O diretor do Hay Group afirma que não houve uma evolução
nas práticas de remuneração ligadas à performance dos conse-
lheiros. A má notícia é que só 7% das companhias que possuem
conselhos adotam um processo de avaliação formal sobre o
desempenho de quem integra os conselhos. Além disso, raras
são aquelas que têm um comitê de remuneração estruturado,
percentual que não ultrapassa a casa dos 9%. E, entre as que
possuem, os comitês exercem uma influência pouco expressiva
nas decisões que envolvem a remuneração de executivos. "É im-
portante ter uma política de remuneração isenta de interesses
como prática de governança", diz Costa.

1 Visão estratégica

Alinhamento com valores da companhia

• Conhecimento de finanças

• Capacidade de ler relatórios gerenciais e financeiros

• Conhecimento das melhores práticas de governança corporativa

Conhecimento tanto do mercado nacional quanto internacional

Disponibilidade de tempo

• Conhecimento dos negócios da companhia

Conhecimento de questões ligadas à gestão de pessoas

• Conhecimentos contábeis

Experiência na identificação e controle de riscos

Experiência de participação em outros conselhos de administração

• Experiência em administrar crises

• Experiência como executivo principal em outras companhias
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