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A sucessão de abalos financeiros motivados pela gestão temerária de algumas empresas tem 
feito com que o mercado valorize as práticas de governança corporativa cada vez mais. Um 
personagem fundamental dentro desse movimento é o conselheiro administrativo. Segundo 
Francisco Ramirez, um dos sócios da ARC Executive Talent Recruiting, empresa que atua no 
recrutamento de executivos para cargos de alto escalão, a demanda por conselheiros 
aumentou 50% em 2007 e outros 50% este ano. "Essa é a uma área fundamental para o País. 
É por meio dela que teremos empresas mais saudáveis", reforça Ramirez.  
 
O conselho administrativo de uma empresa tem uma função essencial, principalmente em 
tempos de instabilidade financeira: dar credibilidade à gestão empresarial. "É fundamental que 
as empresas se tornem mais confiáveis e transparentes, e isso é conseguido por meio da 
governança", diz Ramirez.  
 
Por isso, segundo o headhunter, a tendência é que tais práticas ganhem ainda mais forma 
entre as empresas. É importante ter em mente, porém, que não basta que as empresas 
busquem um conselheiro por causa da crise. Para enfrentar os solavancos, é importante que 
as empresas já tenham práticas de governança. "Não contratando um conselheiro na última 
hora. Isso não resolve, o mercado percebe que é uma manobra", afirma.  
 
Segundo o consultor, o perfil do profissional que tem sido procurado para os conselhos tem 
mudado. Há dez anos, grande parte deles era contratado para se dedicar aos aspectos 
financeiros dos negócios, analisando fluxos de caixas e riscos de determinadas operações 
financeiras. Mas devido a diversos escândalos corporativos da última década – como o que 
envolveu a norte-americana Enron e acabou originando a lei Sarbanes-Oxley - sua atuação foi 
ampliada. "Hoje o conselheiro não se envolve apenas com os aspectos financeiros do negócio, 
mas também com questões ambientais, de gestão de pessoas, sociais. É um papel muito mais 
amplo", afirma.  
 
Por isso, o profissional que deseje ser um conselheiro precisa ter – além de uma excelente 
base econômica e financeira – uma compreensão ampla do papel da empresa na sociedade e a 
relação que ela estabelece com os poderes públicos, clientes, fornecedores, parceiros e 
empregados.  
 
É importante destacar que o perfil do conselheiro é diferente daquele que o executivo tem. Ele 
vai à empresa apenas uma ou duas vezes por mês, o que implica um acompanhamento da 
empresa, mas não a vivencia em seu dia-a-dia. Porém, ele precisa ter uma alta capacidade de 
discernimento e julgamento, pois irá avaliar como os executivos da empresa estão atuando.  
 
Em geral, os conselheiros são executivos com anos de atuação, que acumularam conhecimento 
e hoje se percebem capazes de auxiliar outras empresas. "Quando uma empresa procura esse 
tipo de pessoa, ela está buscando alguém com profundo conhecimento dos negócios, o que 
não significa que tenha de ser uma pessoa com muita idade. Mas, claro, é difícil que um jovem 
tenha essa tipo de vivência", pondera.  
 
Já para o executivo sênior, a atuação como conselheiro representa a possibilidade de repassar 
adiante seus conhecimentos e vivências. "Eles sabem coisas que não se aprendem na escola, 
mas no dia-a-dia. É uma maneira de alongar sua vida profissional", observa Ramirez.  
 
Apesar do nome atraente e glamouroso, ser um conselheiro é uma atividade para profissionais 
responsáveis. "A função envolve sérios compromissos legais. Trata-se de responder pela 
prática de governança corporativa da empresa", adverte, lembrando que é preciso conhecer 
aspectos fiscais, sociais, tributários e trabalhistas do negócio para ocupar o posto.  
 
Ou seja, o conselheiro deve se manter informado do que acontece na empresa. "Ele tem de 
acompanhar cada passo da diretoria executiva e monitorar os riscos aos quais ela submete a 



empresa. Ser conselheiro é ser alguém que acompanha a execução, pela diretoria executiva, 
da estratégia", observa.  
 
Para o profissional que se sentir preparado para enfrentar tais responsabilidades, Ramirez 
aconselha três caminhos rumo ao cargo. O primeiro é procurar uma empresa de recrutamento 
de ponta, que atue nessa área. O segunda é utilizar sua rede de contatos pessoais e sondar as 
oportunidades existentes com seus pares e conhecidos. Por fim, ele pode também se cadastrar 
no banco de conselheiros do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), entidade 
de também realiza cursos de formação para conselheiros.  
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