
Todo mundo sabe isso, pelo menos na
teoria. Mecanismos de governança cor-
porativa ajudam uma companhia a:

• Estabelecer sua identidade (como
ela se distingue das demais empre-
sas, seus valores essenciais).
• Determinar sua direção (quais são
suas metas mais importantes e as es-
tratégias para atingi-las).
• Incutir disciplina na organização
(garantir atitudes responsáveis com
os clientes, funcionários e a socieda-
de em geral).

A maneira óbvia de materializar a
governança é por meio de um conse-
lho ou comitê consultivo composto de
observadores qualificados do negócio.
E, embora um conselho bem consti-
tuído e gerenciado seja mesmo um
dos fatores mais importantes nessa
área, ele somente não basta. A boa go-
vernança ainda implica:
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• Declarações claras, como as de
missão e de valores.
• Acordos, como os de compra e
venda, incluindo a avaliação das
cotas-partes, e os que estipulam as
qualificações necessárias para quem
quiser se tornar proprietário.
• Diretrizes, que são regras para os
proprietários tomarem as decisões
de base, normas para distribuição de
dividendos e/ou reinvestimento na
empresa etc.
• Planos, desde os estratégicos até os
que determinam a transferência da
propriedade, entre outros.

Mas o que a teoria não mostra
aparece na prática. Uma pesquisa
realizada no Brasil [antecipada pelo
portal HSM Online], que ecoa outras
pesquisas mundiais sobre esse tema,
constatou que as empresas usuárias
de maior variedade de mecanismos
de governança são justamente as que
percebem seus conselhos como mais
eficazes, independentemente de se-
rem companhias familiares.

Não há dúvida sobre a mensagem
encontrada: os conselhos podem ser
realmente úteis se forem bem
constituídos e utilizados (e têm
melhor atuação se outros
mecanismos de governança
também forem aplicados).

Você está pensando em
instituir um conselho em sua

empresa? Ou em reformar o existen-
te? Ou ainda em aceitar o convite que
lhe foi feito para ser um conselheiro
de outro negócio? Então, leia com
atenção os resultados de nossa pes-
quisa sobre conselhos de adminis-
tração no Brasil e faça a diferença.

DESCOBERTAS E CONSELHOS
Das 566 empresas investigadas em
nossa pesquisa, 234, ou 41% da
amostra, possuem con-
selho de adminis-
tração. O quadro
na página ao
lado evidencia
que, nas empre-
sas brasileiras
mais jovens, me-
nos estruturadas
e familiares, a
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governança corporativa ainda tende a
se concentrar nas mãos do empresário,
em vez de em 'conselhos, compatível
com pesquisas anteriores realizadas
em outros países.

Os dados do estudo não permitem
conclusões, mas suspeitamos que a
razão de empresas não familiares bra-
sileiras recorrerem mais a conselhos
do que as familiares seja porque seus
líderes sentem mais necessidade de
controle e privacidade e que o maior
uso conforme o porte e a maturidade
tenha relação com a percepção de sua
utilidade. Vejamos dados relevantes so-
bre conselhos no Brasil:

• Influência percebida. Os fatores
mais importantes para a percepção
de uma influência positiva do con-
selho [veja figura acima] são: prepa-
ração adequada para as reuniões do
conselho, existência de discussões
sérias e livre troca de idéias duran-
te reuniões, e disposição dos conse-
lheiros de ouvir o que os outros têm
a dizer tanto em empresas familiares
como em não familiares.

• Papéis desempenhados. São três
os papéis dos conselhos identificados:
controlar e orientar a diretoria; fortale-
cer a tomada de decisões estratégicas;
ajudar os proprietários a tomar deci-
sões e permanecer unidos. Empresas
familiares e não familiares crêem que
a função mais importante de um con-
selho é controlar e orientar a diretoria.

• Tamanho. Na média, um conselho
de administração tem 6,5 membros,

dentro da faixa mais recomendada (5
a 9 membros). As empresas familiares
tendem a ter conselhos ligeiramente
menores que as não familiares, e as
fechadas, conselhos menores que as
de capital aberto. Também constata-
mos que os membros do conselho são
mais diversificados -diversidade essa
altamente recomendável em empresas
familiares e de capital aberto.

• Origem dos conselheiros. A maio-
ria das empresas não utiliza diretores
externos -isto é, conselheiros que não
sejam funcionários, proprietários ou
membros da família.

• Mandato dos conselheiros. Na prá-
tica, a maioria dos conselheiros per-
manece no cargo até se retirarem por
decisão própria ou serem convidados a
se retirar (o que é raro, devido ao cons-
trangimento), o que significa vários
anos, durante os quais muitos deixam
de ser úteis à empresa. Recomenda-
mos, portanto, definir para os mem-
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bros (especialmente externos) manda-
tos fixos, de quatro ou cinco anos.

• Remuneração dos conselheiros. A

maioria das empresas que têm mem-
bros independentes em seus conselhos
os remunera; empresas familiares e
não familiares são parecidas nesse as-
pecto. Cerca de um quarto (28%) das
empresas familiares com membros da
família sem vínculo empregatício no
conselho os remunera por seu servi-
ço e 20% das empresas (familiares ou
não) que têm os próprios executivos no
conselho os remuneram.

• Reuniões. Metade das empresas
brasileiras que têm um conselho or-
ganiza reuniões mensais com duração
média de meio dia. Em nossa prática,
constatamos que as reuniões tendem a
ser mais proveitosas quando são mais
longas (duração de um dia ou um dia e
meio) e quando priorizam a discussão
de grandes questões que afetam a em-
presa (por exemplo, em quais negócios
devemos estar, com que rapidez etc.).

Os conselhos ainda parecem ser su-
baproveitados no Brasil. Além disso,
fica claro que podem se tornar mui-
to mais eficazes do que são hoje, se
forem adequadamente gerenciados.
Pense nessa alternativa para sua em-
presa e para você mesmo.
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