Assim como a palavra "sustentabilidade", hoje presente
por toda parte, não só na mídia como dentro das empresas, uma outra expressão começa a se tornar frequente no
vocabulário do empresariado
nacional: "governança corporativa". Tanto a palavra como
a expressão, que englobam
conceitos bem amplos e envolvem 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 corporativa, trata-se da preservação da própria empresa. Pode
parecer óbvia a ideia de permanência 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 conhecimento do cliente, a gestão
ajustada e a operação eficiente, além das inconstâncias do
mercado e da política económica, a ideia de preservação
acaba se tornando um eco distante, atropelado pelo dia-adia da empresa. O problema
é que grande parte das empresas nasce com a perspec-

Fonte: Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa - IBGC
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tiva de que irá durar pouco
mais de uma geração. O que
a governança corporativa busca é perpetuar a empresa de
modo que os acíonistas continuem ganhando com o investimento.
Isso, no entanto, pode dar
uma falsa ideia de que se
trata de um conjunto de práticas destinadas às empresas grandes, em especial
às sociedades anónimas
que têm capital aberto, e,
portanto, que precisam adotar uma série de regras para
que atraiam novos investidores. De fato, as boas práticas de governança corporativa tornam as empresas
mais confiáveis para receber 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 corporativa pode ser aplicada a
qualquer organização, seja ela
pequena ou grande. Até mesmo uma entidade pode implementá-ía. Trata-se de um conjunto de regras que regem a
maneira como a empresa será
tocada", explica Mauro Rodrigues da Cunha, presidente do
Conselho de Administração do
IBGC - Instituto Brasileiro de
Governança Corporativa, entidade que se dedica, desde
1995, a divulgar a aplicação de
regras dessa ferramenta de
gestão de empresas, e ajudar
a implantá-las.
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A governança corporativa começou a ser amplamente discutida a partir da primeira metade da década de 1990,
quando vários norte-americanos demonstraram preocupa-

ção com a necessidade de se
criar mecanismos que evitassem abusos financeiros por
parte das diretorias executivas
das organizações. Casos ruidosos na imprensa, corno os da
Enron, empresa de energia
que contabilizava ganhos futuros para supervalorizar suas
ações, da WorldCom, empresa
de telecomunicações que ocultou despesas para ampliar as
cotações de suas ações, e da
Tyco, fornecedora de componentes eletrônicos onde alguns
executivos se davam empréstimos a juros baixos com o capital da empresa, acabaram
fortalecendo essa iniciativa.
Nos três casos, tratava-se de
abuso de executivos, de inércia dos Conselhos de Adminis-

tração e de omissões de auditorias externas.
No entanto, o real motivador
da criação da governança corporativa foi a necessidade de
se separar duas instâncias
que se confundem em qualquer empresa: os proprietários (acionistas) e os que
fazem a gestão empresarial. Nas empresas familiares, por exemplo, na quase
totalidade dos casos essas
instâncias estão concentradas numa única pessoa, o
que torna mais provável a
ocorrência de conflitos entre aquilo que o proprietário espera e aquilo de que
a empresa necessita para
continuar dando lucros.
Nos c a s o s em que há
essa separação, há também
uma propensão para a ocorrência de desalinhamento
entre os interesses do proprietário e os do gestor.
Por isso, a governança corporativa foi desenvolvida com
base em ferramentas que garantam a harmonia e que coíbam os abusos por parte dos
envolvidos na gestão das empresas. Basicamente, essas
ferramentas são o Conselho
de Administração, a Auditoria
Independente e o Conselho
Fiscal.
"Não se trata de uma transição 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 corporativa", salienta Cunha.
O IBGC estabelece, em seu
Código de Melhores Práticas de
Governança Corporativa, quatro

princípios básicos
que devem ser observados no desenvolvimento de
um processo de
implantação da
ferramenta de gestão. O primeiro é a
equidade, ou seja,
todos os envolvidos
na empresa devem ser contemplados, sejam eles
proprietários, sócios ou funcionários.
O segundo é o
princípio da transparência. "Ele vai
além da necessidade de a empresa publicar seus
balanços, pois envolve a troca de informações e as
ações baseadas
nessas i n f o r m a ções", afirma o executivo do BGC.
Depois, há o princípio da responsabilidade corporativa, que envolve o
conceito de sustentabilidade, ou
seja, de preserva-

ção da empresa para que ela
continue atuando, sem data
para fechar suas portas. "O estatuto social de qualquer empresa estabelece que a sociedade
é firmada por tempo indeterminado. Ou seja, ela não vai durar
cinco, dez anos. É preciso pensar 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 gestão da empresa.

As recomendações do IBGC
para que esses princípios sejam
cumpridos dentro de uma estrutura 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 controle da gestão, mesmo numa empresa pequena", diz Cunha.
Apesar de contar com diversas empresas com estrutura de
sociedade anónima, o setor atacadista distribuidor é composto,
em sua maioria, por empresas
limitadas. "Há cerca de dois
anos, essas empresas começa-
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Anúncio
ram a discutir a governança corporativa, demonstrando interesse em mudar a sua estrutura de
gestão", aponta a advogada Heloísa de Oliveira Herrera, da Menezes, Dessimoni e Abreu Ad-

vogados. Para ela, o conceito,
que começou ligado à ideia de
uma necessidade, por parte das
empresas interessadas, de atuar no mercado de ações na Bolsa de Valores de São Paulo (veja

boxe), acabou ampliando-se
para as empresas preocupadas
em adotar regras mais amplas
de administração. "Há duas
frentes de trabalho da governança corporativa: a melhoria da
gestão da empresa, e a parte jurídica, ou seja, a criação de códigos de conduta para os gestores e proprietários", salienta.
No caso das empresas familiares, a busca pelo modelo se dá no sentido de agregar valor à empresa, descentralizando as ações e decisões do diretor-presidente. O
problema é que, se existe a
Lei das Sociedades Anónimas, que rege a criação dos
diversos órgãos dentro da
empresa, as Limitadas, regidas pelo Código Civil, não
contam com esse suporte legal. "As regras para as Limitadas estão diluídas no Código Civil, mas elas podem aplicar a Lei das Sociedades Anónimas", diz a advogada.
Heloísa destaca a importância do Conselho de Família, não
previsto para as Limitadas, mas
importante para empresas familiares. "É um fórum de debates dos familiares proprietários
onde são discutidas as questões da empresa, e é onde começa a mudança cultural", afirma. Ele sempre deve ser acompanhado por um profissional
especializado para que os debates resultem num planejamento da família em relação à
empresa.
Os três conselhos, de Administração, Fiscal e de Família,
devem ter, suas competências
definidas, "Isso é possível na
empresa limitada e deve estar
previsto no contrato social. Mas
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as decisões dos três conselhos
devem obedecer a uma hierarquia de decisões", aponta Heloísa. O passo seguinte é o da
implantação efetiva da governança corporativa, que é um
processo repleto de desafios e
mudanças culturais.
"O conceito de governança c o r p o r a t i v a e v o l u i u no

Brasí , não tem mais aquele
caráter f i s c a l i s t a do início,
apenas de coibir abusos.
Hoje, já se entende a importância dos princípios, e a discussão tem por meta saber
como torná-los mais eficazes e como eles podem
agregar valor às empresas",
pontua Cunha, do IBGC.

Fonte: Distribuição, a. 16, n. 187, p. 72-78, agosto. 2008.

