


Assim como a palavra "sus-
tentabilidade", hoje presente
por toda parte, não só na mí-
dia como dentro das empre-
sas, uma outra expressão co-
meça a se tornar frequente no
vocabulário do empresariado
nacional: "governança corpo-
rativa". Tanto a palavra como
a expressão, que englobam
conceitos bem amplos e en-
volvem mudanças culturais e
operacionais radicais nas em-

presas, tratam de um mesmo
tema: preservação. No caso
da sustentabilidade, trata-se
da preservação do planeta e
da sociedade em que se atua.
No caso da governança cor-
porativa, trata-se da preserva-
ção da própria empresa. Pode
parecer óbvia a ideia de per-
manência de uma empresa
quando sócios se juntam para
criar um negócio. No entanto,
quando se constata que esse

negocio precisa navegar num
mar de desafios, entre eles a
conquista do lucro, o conheci-
mento do cl iente, a gestão
ajustada e a operação eficien-
te, além das inconstâncias do
mercado e da política econó-
mica, a ideia de preservação
acaba se tornando um eco dis-
tante, atropelado pelo dia-a-
dia da empresa. O problema
é que grande parte das em-
presas nasce com a perspec-
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t iva de que irá durar pouco
mais de uma geração. O que
a governança corporativa bus-
ca é perpetuar a empresa de
modo que os acíonistas conti-
nuem ganhando com o inves-
timento.

Isso, no entanto, pode dar
uma falsa ideia de que se
trata de um conjunto de prá-
ticas destinadas às empre-
sas grandes, em especial
às sociedades anónimas
que têm capital aberto, e,
portanto, que precisam ado-
tar uma série de regras para
que atraiam novos investi-
dores. De fato, as boas prá-
ticas de governança corpo-
rativa tornam as empresas
mais confiáveis para rece-
ber aporte de capital por
parte de novos acionistas.
No entanto, elas não se
destinam exclusivamente a
isso. Têm igualmente por
função tornar a empresa
mais equilibrada, seja ela uma
sociedade anónima ou uma
empresa limitada, com capital
aberto ou não. "É um mito a ser
derrubado. A governança cor-
porativa pode ser aplicada a
qualquer organização, seja ela
pequena ou grande. Até mes-
mo uma entidade pode imple-
mentá-ía. Trata-se de um con-
junto de regras que regem a
maneira como a empresa será
tocada", explica Mauro Rodri-
gues da Cunha, presidente do
Conselho de Administração do
IBGC - Instituto Brasileiro de
Governança Corporativa, enti-
dade que se dedica, desde
1995, a divulgar a aplicação de
regras dessa ferramenta de
gestão de empresas, e ajudar
a implantá-las.

A governança corporativa co-
meçou a ser amplamente dis-
cutida a partir da primeira me-
tade da década de 1990,
quando vários norte-america-
nos demonstraram preocupa-

ção com a necessidade de se
criar mecanismos que evitas-
sem abusos financeiros por
parte das diretorias executivas
das organizações. Casos ruido-
sos na imprensa, corno os da
Enron, empresa de energia
que contabilizava ganhos futu-
ros para supervalorizar suas
ações, da WorldCom, empresa
de telecomunicações que ocul-
tou despesas para ampliar as
cotações de suas ações, e da
Tyco, fornecedora de compo-
nentes eletrônicos onde alguns
executivos se davam emprés-
timos a juros baixos com o ca-
pital da empresa, acabaram
fortalecendo essa iniciativa.
Nos três casos, tratava-se de
abuso de executivos, de inér-
cia dos Conselhos de Adminis-

tração e de omissões de audi-
torias externas.

No entanto, o real motivador
da criação da governança cor-
porativa foi a necessidade de
se separar duas instâncias
que se confundem em qual-

quer empresa: os proprietá-
rios (acionistas) e os que
fazem a gestão empresari-
al. Nas empresas familia-
res, por exemplo, na quase
totalidade dos casos essas
instâncias estão concentra-
das numa única pessoa, o
que torna mais provável a
ocorrência de conflitos en-
tre aquilo que o proprietá-
rio espera e aquilo de que
a empresa necessita para
continuar dando lucros.

Nos casos em que há
essa separação, há também
uma propensão para a ocor-
rência de desalinhamento
entre os interesses do pro-
prietário e os do gestor.

Por isso, a governança cor-
porativa foi desenvolvida com
base em ferramentas que ga-
rantam a harmonia e que coí-
bam os abusos por parte dos
envolvidos na gestão das em-
presas. Basicamente, essas
ferramentas são o Conselho
de Administração, a Auditoria
Independente e o Conselho
Fiscal.

"Não se trata de uma transi-
ção da empresa familiar para
uma gestão profissionalizada.
É possível continuar com uma
empresa familiar e ser mais
eficiente graças à adoção de
regras da governança corpo-
rativa", salienta Cunha.

O IBGC estabelece, em seu
Código de Melhores Práticas de
Governança Corporativa, quatro
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princípios básicos
que devem ser ob-
servados no de-
senvolvimento de
um processo de
implantação da
ferramenta de ges-
tão. O primeiro é a
equidade, ou seja,
todos os envolvidos
na empresa de-
vem ser contem-
plados, sejam eles
proprietários, sóci-
os ou funcionários.
O segundo é o
princípio da trans-
parência. "Ele vai
além da necessi-
dade de a empre-
sa publicar seus
balanços, pois en-
volve a troca de in-
formações e as
ações baseadas
nessas in forma-
ções", afirma o exe-
cutivo do BGC.
Depois, há o prin-
cípio da responsa-
bilidade corporati-
va, que envolve o
conceito de sus-
tentabilidade, ou
seja, de preserva-

ção da empresa para que ela
continue atuando, sem data
para fechar suas portas. "O es-
tatuto social de qualquer empre-
sa estabelece que a sociedade
é firmada por tempo indetermi-
nado. Ou seja, ela não vai durar
cinco, dez anos. É preciso pen-
sar sobre o que fazer para que
ela se mantenha no futuro",
aponta. O quarto princípio é o da
prestação de contas, no caso,
por parte dos envolvidos na ges-
tão da empresa.

As recomendações do IBGC
para que esses princípios sejam
cumpridos dentro de uma es-
trutura administrativa envolvem
a criação, além da diretoria, do
Conselho da Administração e
do Conselho Fiscal. "É preciso
fazer uma análise objetiva do
custo dessas estruturas, pois
elas são adequadas ao contro-
le da gestão, mesmo numa em-
presa pequena", diz Cunha.

Apesar de contar com diver-
sas empresas com estrutura de
sociedade anónima, o setor ata-
cadista distribuidor é composto,
em sua maioria, por empresas
limitadas. "Há cerca de dois
anos, essas empresas começa-



ram a discutir a governança cor-
porativa, demonstrando interes-
se em mudar a sua estrutura de
gestão", aponta a advogada He-
loísa de Oliveira Herrera, da Me-
nezes, Dessimoni e Abreu Ad-

vogados. Para ela, o conceito,
que começou ligado à ideia de
uma necessidade, por parte das
empresas interessadas, de atu-
ar no mercado de ações na Bol-
sa de Valores de São Paulo (veja
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boxe), acabou ampliando-se
para as empresas preocupadas
em adotar regras mais amplas
de administração. "Há duas
frentes de trabalho da gover-
nança corporativa: a melhoria da
gestão da empresa, e a parte ju-
rídica, ou seja, a criação de có-
digos de conduta para os ges-
tores e proprietários", salienta.

No caso das empresas fa-
miliares, a busca pelo mode-
lo se dá no sentido de agre-
gar valor à empresa, descen-
tralizando as ações e deci-
sões do diretor-presidente. O
problema é que, se existe a
Lei das Sociedades Anóni-
mas, que rege a criação dos
diversos órgãos dentro da
empresa, as Limitadas, regi-
das pelo Código Civil, não
contam com esse suporte le-
gal. "As regras para as Limi-
tadas estão diluídas no Códi-
go Civil, mas elas podem apli-
car a Lei das Sociedades Anó-
nimas", diz a advogada.

Heloísa destaca a importân-
cia do Conselho de Família, não
previsto para as Limitadas, mas
importante para empresas fa-
miliares. "É um fórum de deba-
tes dos familiares proprietários
onde são discutidas as ques-
tões da empresa, e é onde co-
meça a mudança cultural", afir-
ma. Ele sempre deve ser acom-
panhado por um profissional
especializado para que os de-
bates resultem num planeja-
mento da família em relação à
empresa.

Os três conselhos, de Admi-
nistração, Fiscal e de Família,
devem ter, suas competências
definidas, "Isso é possível na
empresa limitada e deve estar
previsto no contrato social. Mas

as decisões dos três conselhos
devem obedecer a uma hierar-
quia de decisões", aponta He-
loísa. O passo seguinte é o da
implantação efetiva da gover-
nança corporativa, que é um
processo repleto de desafios e
mudanças culturais.

"O conceito de governan-
ça co rpo ra t i va evo lu iu no

Brasí , não tem mais aquele
caráter f i sca l i s ta do início,
apenas de co ib i r abusos .
Hoje, já se entende a impor-
tância dos princípios, e a dis-
cussão tem por meta saber
como torná-los mais efica-
zes e como eles podem
agregar valor às empresas",
pontua Cunha, do IBGC.
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