
governança corporativa

do que nunca sob os holofotes. Us
escândalos corporativos que vieram

à tona recentemente aguçaram a
curiosidade da sociedade, da mídia
e dos legisladores sobre o que ocorre

dentro de uma empresa, fomentan-
do discussões em prol do avanço das
boas práticas de governança corpo-

rativa no País. No centro do deba-
te, questões como a divulgação de
quanto ganha um conselheiro e os

critérios para estipular essa remune-
ração. No momento, ambas são ver-
dadeiras pedras no meio do caminho
das prátícas de governança.

De acordo com fontes do merca-
do, a remuneração de um conselhei-
ro está na faixa de R$ 8 mil a R$ 12
mil por mês, em média. Empresas
em desenvolvimento pagam cerca
de R$ 5 mil por mês. Entre as lis-

tadas no Novo Mercado da Bovespa
- o nível mais avançado de gover-
nança em vigor no País — os valores
vão de R$ 14 mil a RS 25 mil men-
sais. Há ainda aquelas que pagam
por reunião, mas são urna minoria.
Existem notáveis, ex-executivos de
sucesso ou pessoas que se tornaram
celebridades no mundo da econo-
mia, que afirmam ganhar mais que
isso. Herbert Steinberg, fundador
e presidente da empresa especiali-
zada em governança Mesa Corpo-
rate Governance, e presidente do

Comitê Estratégico de Governança
Corporativa da Câmara Americana

de Comércio, em São Paulo, entre
outros cargos na área que dão peso
a sua opinião, não acredita que este-
jam falando toda a verdade.

Atualmente, os critérios adotados
para fixar os salários variam muito,
gerando fortes distorções na prática
da atividade de conselheiro, conta

Heloisa Bedicks, diretora executiva
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Fonte: IBGC

a contribuição que dá para o resulta-
do da empresa. Hoje, há conselhei-
ros que ganham pouco em relação
a sua contribuição para a empresa
e vice-versa. O modelo atual de re-
muneração erra ao não estimular o
questionamento, necessário para evi-
tar excessos de poder de executivos
e controladores. "O controlador não
fica triste se não for questionado pelo
conselheiro", ironiza.

atribuições específicas, como aquele
que cuida de relações com governo,
aquele voltado para as relações com

a auditoria, por exemplo. Isso possi-
bilita que a remuneração seja atrela-
da ao seu desempenho, acredita.

Na opinião de Jorge Maluf, só-
cio-diretor da empresa de consultoria
Korn/Ferry, responsável pela divisão
de serviços de finanças, o conselheiro
deve ser remunerado de acordo com

Já para Regínaído Alexandre,
presidente da Apimec/SP, a melhor
remuneração é aquela que não causa
conflito de interesse entre o conselho,

a companhia e a diretoria. Os conse-
lheiros são os representantes dos acio-
nistas e sua remuneração é dinheiro
que, se desperdiçado, vai com certeza
prejudicar os próprios acionistas.

A questão mais polêmica na ho-
ra de estipular a remuneração do
conselheiro é se ele deve receber
apenas um salário fixo ou também
uma renda variável paga em bônus
e/ou stock options (opções de ações).
No Brasil, a remuneração variável é
pouco praticada. No mercado in-
ternacional é a praxe. Nos Estados
Unidos, os grandes escândalos cor-

porativos do final do século passado
e do início deste tiveram um pé na
maximização de ganhos com stock
options. Executivos e conselheiros
maquiaram balanços e inflaram
preços das ações em bolsa para en-
cher o próprio bolso.

Steinberg tem uma posição bem
definida a respeito da remuneração
variável: é contra. "Ela comprome-
te a independência do conselheiro",
afirma. A independência do con-
selheiro é um ponto crucial da boa
governança. O assunto foi tema da
primeira Carta Diretriz, instrumen-

to eleito pelo IBGC para emitir pa-
receres sobre temas polêmicos de go-
vernança corporativa, divulgada no
início de 2008. A Carta é contrária à
vinculação do voto do conselheiro à
orientação do bloco de acionistas que
o elegeu porque isso fere sua indepen-

dência. Na visão do IBGC, esta é a
única interpretação cabível para o vo-
to vinculado, dispositivo legal intro-
duzido na Lei das S.As. (artigo 118)
na reforma realizada em 2001.
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A remuneração variável foi um
dos temas doCongresso Mundial
do International Corporate Gover-

nance (ICGN), promovido pela as-
sociação internacional de investido-
res institucionais, em Seul (Coréia

do Sul), no ano passado. Depois
de calorosos debates, que contaram

com a participação ativa de Stein-
berg na liderança de um grupo de
investidores contrários à remunera-
ção variável, o ICGN optou por não
se pronunciar sobre a questão.

O movimento para que as em-
presas divulguem os salários pagos
aos seus conselheiros também já
está na rua. Em minuta colocada
em audiência pública, o Comitê
de Divulgação de Informações ao
Mercado (Codim) sugere que as
empresas passem a divulgar o salá-
rio fixo e outras remunerações (bô-
nus, opções de ações) em separado

e por conselheiro. As empresas cos-
tumam divulgar apenas o montante
global pago aos administradores.

O Codim só pode sugerir, mas
a Comissão de Valores Mobiliários
(CVM) poderá tornar obrigatória
uma divulgação mais criteriosa das
remunerações, de acordo com Harol-
do Levy, coordenador do Codim. As
empresas deveriam pelo menos divul-
gar os critérios usados para calcular a
remuneração, sobretudo quando há
questionamento do mercado.

"É até uma questão de custo/
benefício. Se o investidor descon-
fia de que há algo de obscuro nessa
seara, sem dúvida vai descontar isso
no preço das ações, que vão acabar
caindo na bolsa. Nos EUA, a divul-
gação é obrigatória. Aqui, muitas
vezes nem quem está recebendo o
benefício consegue entender os cri-

térios por trás do calculo do valor

recebido", revela Levy.

Para não fazer a indívidualização,
a principal alegação dos administra-
dores é que ela envolve um problema
de segurança. O argumento perde
força diante da criatividade demons-
trada pelos bandidos. Sem contar
com o fato de que hoje em dia qual-
quer um pode ter acesso ao nome de
um presidente de empresa, por exem-
plo, e isso já faz dele um alvo visado.

Sonho ou pesadelo?
Em seu trabalho de procurar con-

selheiros a pedido de empresas ou en-
contrar empresas para candidatos a
conselheiro, o head hunter Anderson
diz que não viu nenhuma retração
nesse mercado. Estar sob os holofotes
da mídia não mudou uma realidade:
ser conselheiro é o sonho de futuro
de cem entre cem executivos, como
diz Maluf. Mas as conseqüências
dessa nova postura no exercício da
função já estão presentes no uni-
verso de preocupações daqueles que
não querem acordar num pesadelo.
Há conselheiros fazendo seguro de
D&O (seguro de responsabilidade
civil), preocupados em ter cobertura
caso sejam chamados a responder por
"descuidos" no cumprimento de su-
as responsabilidades. Além disso, há
aqueles que têm deixado claro que só
aceitam ser conselheiros consultivos.

A lei prevê possibilidades de
ações legais e judiciais sobre a atu-
ação dos conselheiros. Alguém que
se sinta prejudicado pode entrar com

ação contra o conselheiro ou até con-
tra o conselho inteiro. No Brasil, no
entanto, nunca houve penaüzação

grave para conselheiro, ao contrário
do que acontece nos EUA. Essa é

uma das razões para que, apesar do
avanço das práticas de governança, a

atuação ainda esteja longe do ideal.

Existem mais conselhos "chá das cin-
co" (expressão usada por Steinberg,
em uma metáfora para dizer qual é
o real papel de seus integrantes} e
conselhos de notáveis (cuja função
é emprestar reputação à empresa)
do que gostariam os ativistas da boa
governança.

Ninguém discorda, porém, que
as mudanças estão no horizonte e
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que a acuai crise econômica mun-
dial tem o poder de apressá-las, ao
exigir o máximo de competência na
administração das companhias. A
escassez de capital, que está no cen-
tro da crise, deve aumentar a partici-

pação dos fundos de private equities,
que são provedores de capital, nas
empresas. Na opinião de Maluf, is-
so vai contribuir para uma escolha

mais adequada de profissionais pa-
ra os conselhos. "Hoje, as empresas
buscam membros para seus conse-
lhos pensando no que os stakeholãers
(todos os públicos de interesse para
uma empresa) vão pensar, e não em
como esse conselho pode ajudar a
empresa. Os private equities têm a
melhor expertise para a escolha de
conselheiros. Eles procuram profis-
sionais pensando nos resultados e
não no impacto que tais e tais no-
mes importantes podem causar."

A quarta edição do Código de

Boas Práticas de Governança Cor-
porativa do IBGC, que deverá estar
pronta em abril, traz mudanças nas
recomendações que o instituto faz
em relação aos conselhos de admi-
nistração e ao perfil de seus compo-
nentes. Heloísa afirma que a barra
de exigências tem subido acompa-
nhando o mercado. Por exemplo,
existem atualmente estruturas so-
cietárias que não existiam antes,
como é o caso das companhias com
controle pulverizado. A primeira
edição do Código foi em 1999, com
revisões em 2001 e em 2004.

Pelo Código, o conselheiro pre-
cisa conhecer governança e ter no-
çoes de legislação societária. "Não
precisa saber a lei de cor, mas precisa
saber pelo menos onde procurar na

lei os esclarecimentos que se tor-
narem necessários na avaliação de
determinada matéria. Mas não é só
isso. O conselheiro tem de entender

o negócio da empresa e seu ramo de
atuação. Não precisa ter expertise an-
terior, mas quando assume o cargo
precisa estudar e passar a entender",
afirma a diretora do IBGC.

Para Reginaldo Alexandre, pre-

sidente da Apimec SP, cada vez mais
os investidores querem que o conse-
lheiro tenha participação ativa no
desenho estratégico da companhia.
"Ele precisa ter claro os envolvimen-
tos que a companhia tem de forma a
criar condições para crescer e mul-
tiplicar seu negócio." A eficiência de
um conselho pode ser medida pelo
desempenho econômico e financei-
ro e pelas perspectivas traçadas para
o negócio, afirma Alexandre. "As
decisões de investimento precisam
estar adaptadas ao momento."

Banco de conselheiros
Até há bem pouco tempo o cri-

tério mais usado era buscar o conse-
lheiro no círculo de relacionamento
dos donos da empresa, ou ainda con-
tratar um notável. "Isso já mudou,
mas ainda não estamos no patamar
ótimo", avalia Heloisa. Além dos
cursos que promove, o IBGC está
organizando um banco de conse-

lheiros. Os interessados podem se
cadastrar no site da entidade. O ban-

co de dados deverá estar disponível
para consulta das empresas a partir
de abril. Para se cadastrar é preciso
preencher certos requisitos, como ex-
periência como conselheiro ou exe-
cutivo de primeiro escalão, diploma
universitário, ou alguma formação

em governança corporativa.
A Previ, o maior e mais antigo

fundo de pensão do País, encontrou
uma maneira criativa para suprir
sua demanda por profissionais qua-
lificados para atuar em conselhos
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de administração das empresas nas

quais tem participação acionária re-
levante: recrutá-los entre a massa de

funcionários aposentados do Banco
do Brasil, que é o patrocinador do
fundo. Os gestores da Previ tiveram

uma idéia para conseguir os profis-
sionais devidamente capacitados:
colocar anúncios nos seus veículos
de comunicação (jornal e internet),

pedindo currículos. E o resultado foi
muito melhor do que o esperado.

Encontrou, entre seus aposenta-
dos, pessoas altamente qualificadas
— muitas até com curso de especia-
lização e pós-graduação no exterior,
realizados depois de aposentados. A
Previ tem assento no conselho de
mais de 80 empresas.

Questão de risco
Na opinião de Heloísa, o con-

selheiro precisa, também, entender

de risco. E não só do financeiro.
"Precisa estar ciente do perfil de
risco ao qual a empresa e seu setor
estão sujeitos: riscos de imagem,
riscos naturais {que são aqueles pro-

vocados por intempéries como en-
chentes, vendavaís)." Quem não se
lembra do caso da fábrica da Nike
na Ásia que empregava crianças e o
profundo dano a sua imagem que
isso trouxe? E dos acidentes aére-
os? Se o conselho estiver preparado
para agir nesses momentos, o risco
é menor e as conseqüências para a
companhia também, acrescenta.

De modo geral, os conselhei-
ros começam a buscar empresas
que dêem mais subsídios para que
possam agir. Não existem estatísti-
cas a respeito, mas de acordo com
Maluf, não seria descabido afirmar
que de cada dez empresas, cerca de
sete ainda não dão condições para

o conselheiro atuar com poder de
julgamento. "As informações cos-
tumam chegar muito em cima da
hora, o que dificulta o trabalho. Já

chegam para o conselheiro votar sim
ou não. Apesar disso, os conselhei-
ros não costumam se demitir. Estar

no conselho de uma grande empre-
sa é importante para seu currículo."

Conflito de interesses
O IBGC está preocupado com

o número de empresas em que um
mesmo conselheiro possa atuar, mas
não aborda uma questão bastante
complexa que é a da participação de
uma mesma pessoa no conselho de
empresas concorrentes. Conforme

Heloisa, o IBGC não tem opinião
formalizada sobre o assunto. O Có-
digo atual não fala em um número
ideal de empresas em que um con-

selheiro deve atuar. Mas decidiu
abordar o tema na nova edição do
seu Código, porque alguns profis-
sionais estavam se excedendo, conta
Heloísa.

Ainda não está fechado, mas o
que está previsto é uma recomenda-
ção para que o presidente do conselho
possa participar de no máximo dois
outros conselhos; os conselheiros ex-
ternos ou independentes devem atu-
ar no máximo em cínco conselhos;

os executivos sêniores só devem par-
ticipar de um conselho; conselheiros
internos (profissionais que trabalham
na empresa) podem participar de no
máximo um conselho; e presidentes
executivos e presidentes de conselho
não devem exercer o cargo de presi-
dente de conselho de nenhuma outra
organização, excetuando entidades
do terceiro setor.
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