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Nascidos do conflito abrigado na
relação entre donos de empresas
e gestores do negócio, os con-
selhos de administração das
companhias brasileiras têm
muito a percorrer até exercerem
sua função na plenitude. A co-
meçar pela composição, segun-
do aponta estudo conduzido por
Sandra Guerra, fundadora da
Better Governance e coordena-
dora do Círculo de Companhias
da América Latina. De uma
amostra de 65 empresas com
ações na BM&FBovespa, das
quais metade é listada em algum
segmento especial de governan-
ça corporativa, 52% dos mem-
bros dos conselhos eram ligados
aos acionistas controladores. Pe-
los resultados, conclui-se que as
companhias não respeitam inte-
gralmente as recomendações de
órgãos como o Instituto Brasilei-
ro de Governança Corporativa
(IBGC), de que a maior parte dos
conselheiros seja independente.
“Se isso ocorre nas companhias
com governança diferenciada, o
que não acontecerá nas ou-
tras?”, questiona Sandra.

Ao confrontar o nível de con-
centração com as atividades efe-
tivamente exercidas, Sandra en-
controu relação estatística entre o
papel dos conselhos e o ocupante
da cadeira de presidente do con-
selho. Em suma, quando o presi-
dente é familiar dos acionistas
controladores, o órgão tende a ser
menos deliberativo e mais con-
sultivo. Ou, em outras palavras,
mais palpiteiro. Desempenham o
que Sandra chamou de “papel de
serviço”, que envolve do aconse-
lhamento ao “abrir de portas”.
“Conselheiros que se reconhe-
cem como orientadores estão

equivocados. Eles são adminis-
tradores, função da qual decor-
rem deveres legais”, destaca. A
pesquisa foi desenvolvida duran-
te seu mestrado na Faculdade de
Economia, Administração e Con-
tabilidade da Universidade de São
Paulo (FEA/USP).

São comuns os casos de em-
presas em que os presidentes
executivo e do conselho de ad-
ministração são o mesmo, si-
tuação de 20% das empresas
pesquisadas. Em 42%, o presi-
dente do conselho é familiar do
controlador e em 27% o familiar
é o presidente executivo. O nível
máximo de concentração esta-
ria nas empresas em que os pre-
sidentes executivo e do conse-
lho são o mesmo e ligado à fa-
mília do controlador — caso de
11% das pesquisadas.

Lacunas
É preocupante, na visão de San-
dra, perceber que frequente-

mente os conselhos de adminis-
tração se ocupam de atividades
que não lhes cabem — como
cuidar do operacional ou, com
pouca participação, “carimbar”
decisões da gestão tomadas pelo
presidente executivo. Por outro
lado, atuam menos em funções
que definitivamente são suas,
como planejar a sucessão nos
altos cargos, monitorar riscos
ou tomar decisões de estratégia.
“Problemas como os verificados
na crise financeira internacional
podem ser atribuídos a defi-
ciências de governança corpo-
rativa como estas”, destaca
Sandra, que coordenou a edição
do livro “Guia Prático de Gover-
nança Corporativa - Experiên-
cias do Círculo de Companhias
da América Latina”, produzido
em parceria com a Organização
para Cooperação e Desenvolvi-
mento Econômico (OCDE) e
apoiado pela BM&FBovespa.
Será lançado amanhã. ■
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próximo do
controlador,
menos efetivo
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é mais “palpiteiro” que ativo
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controlador

CRISE

Grécia vende € 1,2 bilhão em T-bills,
mas paga alto rendimento
A Agência de Administração da Dívida Pública da Grécia
vendeu ontem € 1,2 bilhão (US$ 1,63 bilhão) em títulos T-bills
de 52 e 26 semanas. A agência disse que o rendimento foi
de 4,85% para os títulos de 52 semanas, acima dos 2,20%
do leilão anterior, em 12 de janeiro. O rendimento do papel
de 26 semanas foi de 4,55%, ante 1,38% em janeiro.

MERCADOS

Bolsas europeias registram perda
de 0,19% com queda do petróleo
As principais bolsas da Europa fecharam no vermelho ontem, afetadas
pelo declínio nos preços de petróleo e pela cautela ante a temporada
de balanços que começou nos Estados Unidos. O impacto da queda
foi amenizado pelo ganho em papéis de varejistas de alto luxo
e companhias de bebidas. O índice FTSEurofirst 300, que reúne as
principais ações do continente, recuou 0,19%, para 1.099,34 pontos.

Kirill Iordansky/Reuters

ENTENDA MAIS

O que é o conselho
de administração

Os papéis exercidos
pelos conselhos

Trata-se de um órgão instituído
pela Lei das Sociedades por
Ações, encarregado de auxiliar
na elaboração de estratégias
e supervisionar executivos.

Segundo Sandra Guerra,
entre os papéis dos conselhos
estão o de direcionamento da
empresa, controle das atividades
e serviço (ou orientação).
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Conselheiros ligados
ao controlador

Pouco espaço para o
acionista minoritário

De uma amostra de 65
empresas pesquisadas por
Sandra Guerra, 52% dos
conselheiros eram ligados aos
acionistras controladores.

Aproximadamente 10%
dos conselheiros das empresas
estudadas eram vinculados
aos acionistas minoritários
e 28% eram independentes.
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Henrique Manreza

Sandra Guerra, da Better
Governance: conselheiro
que se reconhece como

orientador está equivocado

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 14 abr. 2010, Primeiro Caderno, p. 40.
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