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SUBSTITUIÇÃO

Novo diretor do BC vê Brasil
com mais voz internacionalmente
O novo diretor de Assuntos Internacionais do Banco Central, Luiz
Pereira da Silva, afirmou ontem que os resultados da política
econômica permitirão que o país tenha uma voz mais forte nos fóruns
internacionais, que reformularão a arquitetura financeira global.
Ele reforçou a importância do sistema de metas de inflação,
do câmbio flutuante e da sustentabilidade das contas públicas.

COPOM

Pastore diz que BC elevará juro, mas
questão é se estará “atrás da curva”
O ex-presidente do Banco Central (BC) Affonso Celso Pastore
espera que o BC eleve os juros na reunião de abril do Comitê de
Política Monetária (Copom), que ocorrerá nos dias 27 e 28 deste mês,
“mas é preciso ver se o BC ficará atrás ou acima da curva de juros”,
afirmou ontem. Na sua avaliação, o BC vem sofrendo grande pressão
para que a gestão da política monetária fique “atrás da curva”.

Epitácio Pessoa/AE

Conselheiros independentes ainda
são minoria nas empresas brasileiras
Pesquisa mostra que eles
representam cerca de 28%
dos membros dos conselhos

Mariana Segala
msegala@brasileconomico.com.br

Ao contrário do que pregam as
melhores práticas de governan-
ça corporativa, a presença dos
conselheiros independentes
nos conselhos de administração
das empresas brasileiras ainda é
pequena, se comparada com a
daqueles ligados aos acionistas
controladores — não passa de
28% das cadeiras, segundo pes-
quisa desenvolvida por Sandra
Guerra, da consultoria Better

Governance. “Por mais que os
familiares dos controladores
sejam competentes, nosso có-
digo recomenda que a maioria
dos conselheiros seja indepen-
dente. E ter uma participação
acionária relevante na compa-
nhia já o caracteriza como não
independente”, diz a coorde-
nadora do Centro de Conheci-
mento do Instituto Brasileiro de
Governança Corporativa (IBGC),
Adriane de Almeida.

Na visão do sócio consultor
da Arc Executive Talent Recrui-
ting, que trabalha com recruta-
mento de altos executivos,
Francisco Ramirez, a tendência
verificada nos últimos cinco

anos é de profissionalização dos
conselhos. “A regulamentação
pune os conselheiros em caso de
problema”, destaca Ramirez. “E
vejo que os conselheiros inde-
pendentes que ajudamos a con-
tratar contribuem efetivamente
para as empresas, não só pela
sua notoriedade no mercado,
mas também por seu conheci-
mento. Não vão para lá apenas
para o chá das cinco.”

Presidência
Os códigos do IBGC também re-
comendam que o assento de
presidente do conselho não seja
ocupado pela mesma pessoa que
preside a empresa. “Quando

isso for impossível, sugerimos
que a empresa destaque um dos
conselheiros independentes
para exercer o papel de ‘leading
diretor’, que mesmo não sendo
o presidente exerce uma função
de liderança”, ressalta Adriane.

Ela destaca que as recomen-
dações do IBGC representam o
estado da arte em governança
corporativa, mas a adoção in-
tegral de cada item depende de
tempo. “É preferível que a em-
presa tenha um conselho mais
consultivo que deliberativo a
não ter nenhum, que os fami-
liares estejam no conselho em
vez de estarem na gestão. São
fases”, ressalta. ■

Códigos do IBGC
recomendam
que maioria dos
integrantes seja
independente

jaime
Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 14 abr. 2010, Primeiro Caderno, p. 41.
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