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região, mas porque pratica-
mente não existem empresas
latinoamericanas cuja identi-
dade esteja vinculada a uma
só pessoa, como é o caso de
Jobs e Apple.

O motivo é que, em geral, as
grandes empresas na América
Latina, inclusive as que cotizam
na bolsa, estão relacionadas
mais a uma família que a uma
só pessoa. E ainda que esta fa-
mília não tenha todas as ações
da empresa, tem o controle do
negócio através de um pacote
de ações preferenciais ou outro
arranjo. As novas gerações
vão pouco a pouco assumindo
tarefas mais importantes, e
quando o fundador ou patriarca
sofre algum problema de saúde
que lhe impede de continuar
à frente da empresa, já existe
um processo de sucessão em

andamento que garante a con-
tinuidade do negócio.

Mas isso não significa que
o caso de Steve Jobs e sua
ruidosa saída temporária da
empresa que ajudou a fundar
devido a problemas de saúde
não esteja sendo acompanhada
de perto por especialistas em
governança corporativa na
América Latina. Na região
também se discute se Jobs
deveria ter divulgado ou não
seus problemas de saúde a seus
acionistas, se houve ou não
manipulação de mercado.

"Uma pessoa como Steve
Jobs não tem vida privada",
diz Heloísa Bedricks, diretora
do Instituto Brasileiro de Go-
vernança Corporativa. "Falar
de Jobs e de Apple é falar da
mesma coisa."

"Esse é um tema completa-
mente questionável", diz Jorge
Medina, country manager da
consultoria Ernst & Young no

Peru e especialista em temas
de governança corporativa.
"Em nenhuma parte da Amé-
rica Latina a lei lhe exige
divulgar informação sobre o
estado de saúde de grandes
executivos. Exige divulgar
temas que possam influir no
valor das ações. Mas por outro
lado há o direito à privacidade
das pessoas, defendida até nas
constituições."

"Acho que se a pessoa é
chave, deve-se divulgar seu
afastamento, mas sem entrar
em detalhes mórbidos ou inva-
sivos", comenta Medina, que
explica que conversou sobre o
assunto com outros especialis-
tas em governança corporativa
da região e que aparentemente
não existe consenso sobre se
devem divulgar esse tipo de
informação. "Se se estiver
em Nova York ou Londres,
o mais provável é que todo
o mercado vai lhe responder

que sim, e eu estaria de acor-
do com isso. Mas aqui não é
o caso, porque a maioria das
empresas é de propriedade de
empresas ou grupos familia-
res que não estão abertas, e a
urgência de informação não
é a mesma."

Um fator que pesa na dis-
cussão é o segredo com que
Jobs administrou problemas
de saúde no passado. Em 2003
lhe diagnosticaram um câncer
no pâncreas e em 2004 foi
operado para remover o tumor.
Mas essa informação não foi
revelada até 2005.

Bedricks, do IBGC, explica
que, mais que a divulgação,
o' problema foi não ter um
claro plano de sucessão, que
o conselho da Apple deveria
ter anunciado quando soube-
ram dos primeiros problemas
de saúde de Jobs em 2005. "E
não basta dizer que o sucessor
da pessoa-chave é tal ou qual",
afirma Jesus González, sócio
a cargo da área de governan-
ça corporativa da KPMG no
México. "Deve ser mais um
processo, no qual o possível
sucessor, com o tempo, seja
identificado e admirado pe-
los diferentes departamentos
da empresa e pelo mercado.
Quando é somente um envelo-
pe com um nome, o mercado
pode castigar a empresa."

Ou senão pode acontecer
como o caso da empresa bra-
sileira Ferbasa, envolvida em
uma luta interna pelo poder
desde que seu fundador, José
Carvalho, teve que deixar a
liderança depois de ser diag-
nosticado com Alzheimer.
Seus herdeiros, reunidos na
Fundação José Carvalho, têm
se envolvido com a alta admi-
nistração e outros acionistas da
empresa, o que tem levado a
abertos atos de insubordinação
entre vários níveis executivos e
discussões ventiladas na mídia.
Ou seja, um péssimo caso de
governança corporativa. •
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