
Af

GESTÃO governança

Os conselheiros
agora têm nota
As empresas brasileiras começam a impor metas a seus conselhos

- e a atrelar a remuneração dos conselheiros aos resultados
JOÃO WERNER GRANDO

A
costumado a receber orienta-
ções de seu conselho de admi-
nistração, o presidente da con-
cessionária de rodovias CCR.

Renato Vale. um dia conseguiu inverter
os papéis e dar sua opinião sobre o fun-
cionamento do grupo. Sua insatisfação
era sobre como o fluxo de informações
chegava até ele. Como principal execu-
tivo da companhia. Vale era autorizado
a participar apenas de parte das reuniões
do conselho — aquelas abertas aos di-
retores. Na outra etapa, na qual se to-
mavam de fato as principais decisões.
ele era excluído — c só ficava sabendo
das deliberações depois, pelo presiden-
te do conselho. "Tomar conhecimento
de decisões importantes por meio de
uma só pessoa, sem saber qual a opinião
e as discordâncias de cada um, não era
suficiente", afirma Vale. Ele propôs,
então, que permitissem sua participação
em iodas as etapas da reunião, exceto
aquelas em que discutiriam temas liga-
dos diretamente a ele, como sua remu-
neração. O conselho acatou a sugestão.
"Conseguimos acabar com o telefone
sem fio'', diz a presidente do conselho,
Ana Penido. "Tudo ficou mais claro."

Vale só conseguiu mudar as regras
do jogo porque a CCR foi uma das pio-
neiras no país em adotar um sistema de
avaliação formal do conselho de admi-
nistração — processo que só agora
começa a se disseminar pelas empresas



brasileiras. Uma pesquisa com 49 com-
panhias instaladas no país, realizada
pela professora Elismar Álvares, da
Fundação Dom Cabral, indica que 41%
delas fazem periodicamente esse tipo
de análise. Dessas, cerca de metade
realiza um exame individual da contri-
buição de cada um dos conselheiros. O
processo em que os próprios conselhei-
ros dão nota uns aos outros, a chamada
avaliação 360 graus, tem aplicação ain-
da menor: é adotado por apenas um
quinto das companhias que fazem al-
gum tipo de medição. "E preciso um
nível alto de maturidade empresarial
para que a avaliação não seja encarada
como instrumento de punição, mas co-
mo uma forma de realizar melhorias",

afirma a professora Elismar. No caso
da CCR, essa análise é feita com base
nas respostas do presidente e dos con-
selheiros a um questionário com 112
perguntas, que vão da qualidade do
fluxo de informações ao foco dos con-
selheiros ao debater assuntos estratégi-
cos. Os formulários são tabulados por
uma consultoria externa, que mantém
o anonimato dos respondentes. Com
esses dados em mãos, o comitê de go-
vernança discute com o presidente e os
conselheiros os pontos levantados. ''A
cada avaliação conseguimos uniformi-
zar nossa visão sobre governança e
todos ficam sabendo o desempenho que
se espera de cada um para os próximos
anos", diz o conselheiro Eduardo An-

nho dos conselheiros à sua bonificação.
Atualmente, todos os dez membros fa-
zem uma vez por ano uma avaliação do
próprio desempenho e do grupo em ge-
ral. Com base nessas avaliações, cabe
ao presidente do conselho definir qual
será o bônus de cada um fã empresa não
divulga os valores).

NO EXTERIOR, A PRÁTICA DE AVALIAR
conselheiros é muito mais difundida do
que nas companhias brasileiras. Uma
pesquisa feita pela consultoria Korn/
Ferry no ano passado mostra que 91 %
das empresas da América do Norte e
84% das estabelecidas no Reino Unido
realizam algum tipo de avaliação em seu
conselho — no caso de avaliações indi-

dradc, presidente do comitê de gover-
nança da CCR.

Um dos cuidados ao adotar um sis-
tema de avaliação de conselheiros é
estabelecer metas e recompensas claras
— a exemplo do que as empresas nor-
malmente fazem com seus executivos.
"O ideal é associar seus resultados a
fatores objetivos, como remuneração e
reeleição dos conselheiros", diz Heloí-
sa Bedicks, diretora executiva do Insti-
tuto Brasileiro de Governança Corpo-
rativa (IBGC). É justamente esse man-
damento que o grupo baiano Odebrecht
vem seguindo ao relacionar o desempe-

viduais dos conselheiros, os percentuais
são de 45% e 75%, respectivamente.
Uma das empresas mais avançadas nes-
se sentido é a petrolífera britânica BR
Em seu relatório anual, a BP não apenas
descreve o método de avaliação como
destaca a principal conclusão decorren-
te da análise. No relatório de 2008, por
exemplo, traz a informação de que é
preciso desenvolver um método para
verificar se as competências e habilida-
des dos conselheiros estão acompanhan-
do as mudanças do negócio. Eis aí um
bom exemplo que as empresas brasilei-
ras poderiam começar a copiar. •
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