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Investigação da CVM sobre papel dos membros do Conselho da Sadia na crise dos 
derivativos reacende o debate sobre obrigações (e riscos) dessa atividade  
 
Foi uma sequência de eventos perturbadores. Primeiro, estourou a crise financeira 
internacional, acendendo a discussão sobre a governança dos bancos americanos por trás das 
hipotecas subprime. Em seguida, o debate chegou ao Brasil, com os questionamentos a 
respeito do desempenho dos conselhos de companhias como Aracruz e Sadia, vitimadas por 
apostas exageradas com derivativos cambiais. Quando os momentos dramáticos da virada de 
2008 para 2009 começavam a ficar no passado, a Comissão de Valores Mobiliários anunciou 
que está investigando a atuação dos conselheiros da Sadia, que não teriam cumprido seu 
papel de supervisão dos gestores da companhia e de controle dos riscos financeiros. Tudo isso 
começa a levar as companhias abertas brasileiras a repensar o papel dos seus conselhos de 
administração, de modo a torná-los mais atuantes sobretudo no controle de riscos. Na outra 
mão, obriga administradores de empresa a refletirem sobre o potencial ônus de assumir 
posições no topo da estrutura decisória das corporações.  
 
Catorze pessoas são alvo do processo aberto pela CVM com base no artigo 153 da Lei das 
Sociedades por Ações, segundo o qual “todo administrador de companhia deve empregar, no 
exercício de suas funções, o cuidado e diligência que todo homem ativo e probo costuma 
empregar na administração dos seus próprios negócios”. Entre os investigados estão os 11 
integrantes do conselho da Sadia no final de 2008, incluindo notáveis como Cássio Casseb, ex-
presidente do Banco do Brasil e do Pão de Açúcar, Luiza Helena Trajano, presidente do 
Magazine Luiza, e Vicente Falconi, sócio da consultoria INDG e veterano conselheiro da AmBev. 
Alcides Tápias e Marcelo Fontana, que atuaram no conselho até dezembro de 2007, foram 
incluídos entre os acusados. Todos estão sujeitos a penas severas, como a inabilitação por até 
20 anos e multas de até R$ 500 mil. Além disso, uma condenação abriria caminho para ação 
judicial movida por minoritários que podem exigir reparação. O episódio dos derivativos gerou 
perdas financeiras de R$ 2,6 bilhões à Sadia e resultou na fusão com a Perdigão.  
 
O empresário Roberto Faldini, um dos ex-controladores da Metal Leve, é um dos alvos mais 
visíveis da investigação. Faldini participava dos comitês de auditoria e de finanças da Sadia, o 
que pode lhe render complicações extras. Ele, porém, qualifica a crise dos derivativos de “erro 
perfeito” e diz que o conselho foi atropelado pelos fatos. “Tudo deu errado ao mesmo tempo, e 
as consequências foram sérias para os acionistas e administradores. Estamos sendo analisados 
pela CVM e enfrentamos esta realidade”, afirma. A leitura deste caso na comunidade dos 
membros de conselho de administração é uma mistura de surpresa pelo cochilo dos colegas e 
a percepção renovada da existência de riscos no exercício da função de conselheiro. O espírito 
de corpo impede esses profissionais de comentarem publicamente o assunto. Mas ficou, sim, a 
impressão de que o conselho da Sadia foi negligente ou, na melhor das hipóteses, ingênuo. 
“Ou bobeou ou não fez o que devia”, diz um experiente conselheiro de empresas.  
 
Faldini responde aos críticos: “Tínhamos regras claras quanto ao que podia ser feito, com 
limites [à exposição a riscos cambiais no mercado de futuros]”. Segundo ele, até agosto de 
2008 não havia operação com derivativos fora do teto estabelecido. Mas, no fatídico mês de 
setembro, quando a quebra do banco Lehman Brothers nos Estados Unidos provocou uma 
onda global de pânico, o então diretor financeiro da companhia, Adriano Ferreira, teria 
ultrapassado esses limites sem comunicar seus superiores. “A coisa toda explodiu em oito dias, 
e não tínhamos muito o que fazer”, diz Faldini. “Estou junto com meus colegas de conselho e 
não posso negar a minha responsabilidade. Estourou uma bomba no nosso colo.” Sua versão 
dos acontecimentos ecoa no relatório da OCDE sobre as falhas dos sistemas de administração 
de riscos durante a crise bancária americana: “A informação sobre a exposição [a riscos], em 
vários casos não alcançou o conselho de administração e nem mesmo os altos níveis da 
gestão”.  
 
“A coisa toda explodiu em oito dias; não havia o que fazer”, diz Roberto Faldini, conselheiro da 
Sadia 



 
REUNIÕES MAIS FREQUENTES 
 
Por tudo isso, a crise da Sadia é um caso emblemático. Outras empresas convenceram-se da 
necessidade de contar com um tipo diferente de conselho, mais atuante na supervisão dos 
gestores. A última edição da pesquisa “A Governança Corporativa e o Mercado de Capitais”, 
feita em parceria pela KPMG e o Centro de Estudos em Governança, mostra que a preocupação 
das empresas já resultou em ações. No Novo Mercado, segmento da BM&FBovespa com maior 
rigor em termos de governança, a proporção de empresas com pessoas diferentes ocupando 
os cargos de presidente do conselho e diretor presidente subiu de 79% em 2008 para 84% em 
2009. No mesmo período, o número médio de reuniões dos conselhos passou de 5,7 por ano 
para 8,5. E a proporção de conselheiros independentes nos comitês de auditoria subiu de 31% 
para 50%.  
 
Empresas apontadas como referências de melhores práticas colhem os frutos das reformas 
iniciadas anos atrás. Mauro Bellini, recém-nomeado vice-presidente do conselho da Marcopolo, 
afirma que, graças aos controles adotados na empresa, em especial seu comitê de auditoria, a 
companhia não estaria exposta ao tipo de crise que atingiu a Sadia. Como mais de um terço de 
suas receitas provém de exportações, a Marcopolo precisa se proteger dos riscos de oscilações 
cambiais e faz operações com derivativos rotineiramente. “Mas não com derivativos tóxicos”, 
diz José Rubens de la Rosa, diretor-geral da companhia. As operações usuais na Marcopolo são 
de proteção às vendas já efetuadas. Essas transações são registradas em relatórios emitidos 
mensalmente pela área financeira e checados pela auditoria interna, que informa tanto De la 
Rosa quanto o conselho sobre as movimentações, que devem estar sempre associadas às 
vendas. “Portanto, não há especulação. Não compramos nem vendemos dólares sem 
cobertura.”  
 
Uma boa discussão nesse momento de revisão do papel dos conselhos de administração é 
como avaliar o desempenho do conselho como um todo e de cada um de seus membros. 
Desde a formação da empresa, há dez anos, a CCR, maior empresa de concessões de 
infraestrutura do país, faz avaliações periódicas de seu conselho. No início, eram anuais; hoje, 
a cada dois anos. Mesmo lá, não existe, porém, avaliação individual. “Conselheiros são 
pessoas maduras, vitoriosas na vida. Não cabe procurar defeito”, afirma Eduardo Andrade, 
vice-presidente do conselho de administração da CCR. Vitoriosos ou não, muitos membros de 
conselho têm recorrido a ajuda profissional para se aprimorar. No curso de formação de 
conselheiros ministrado desde 1999 pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa 
(IBGC), pelo menos 30% dos últimos formandos já participam de conselhos.  
 
Além de qualificação, as empresas parecem buscar novas competências. Sidney Ito, sócio da 
consultoria KPMG, observa que todo conselho tem duas responsabilidades primárias: 
planejamento estratégico e monitoramento da observância de regras e procedimentos internos 
e externos. Nos Estados Unidos, por conta da Lei Sarbanes-Oxley – legislação linha-dura 
aprovada em 2002, depois dos escândalos corporativos da Enron e da WorldCom –, o normal 
são conselhos mais preocupados com o cumprimento de regulamentos internos e externos 
para mitigar riscos. “No Brasil é o contrário, e os conselhos estão sendo mais exigidos 
justamente neste aspecto”, diz Ito. Desde o boom das aberturas de capital, as empresas 
apostam na diversificação de seus conselhos, em busca de qualificação técnica em economia e 
finanças ou de conhecimento dos setores onde atuam. Agora, também cresce a demanda por 
profissionais com experiência em auditoria e controles. “Mesmo empresas familiares querem 
pessoas com essas características.”  
 
Do ponto de vista dos conselheiros profissionais, o episódio envolvendo a Sadia foi um alerta 
sobre o possível ônus do cargo. “Você pode ter seu nome ou seu patrimônio de pessoa física 
comprometidos, por meio de multas e condenações”, afirma Faldini. Não é novidade que seja 
assim, mas o risco nunca pareceu tão real. Sandra Guerra, consultora especializada em 
governança corporativa, faz uma analogia com a “Lei Seca”, que endureceu as penalidades 
para motoristas flagrados ao volante depois de beber, mas só graças à fiscalização nas ruas 
resultou na diminuição dos acidentes. O que a CVM faz ao investigar os conselheiros da Sadia 



equivale a uma blitz da polícia com bafômetros. Para quem é apanhado, é uma enorme dor de 
cabeça. Para quem observa, é um lembrete de que há riscos em descumprir a lei.  
 

 
 
INVESTIGADOS 
 
A CVM averigua que papel tiveram na crise dos derivativos da Sadia conselheiros como (da 
esq. para a dir.) Luiza Helena Trajano, Roberto Faldini, Walter Fontana, Cássio Casseb e 
Vicente Falconi 
 
 



 



VISTAS GROSSAS À ESPECULAÇÃO 
 
No caso da Sadia, nenhum dos guardiões da governança fez seu papel com a diligência 
esperada. Auditores, conselheiros, investidores, todos fizeram vistas grossas à progressiva 
hipertrofia do braço financeiro da companhia enquanto a especulação no mercado de futuros 
engordava a última linha dos balanços. O que não chega a ser surpreendente. Quando a 
distorção traz benefícios, o investidor não tem incentivo para ser crítico. Foi assim com a 
Enron, a gigante energética que protagonizou um dos maiores escândalos corporativos da 
história dos Estados Unidos, em 2001. Durante anos, um ritmo fenomenal de crescimento, 
movido a aquisições e a finanças heterodoxas, foi aplaudido pelo mercado e tolerado pelos 
auditores. Quando a história de sucesso virou escândalo, a Arthur Andersen, empresa que 
auditava os balanços da Enron, fechou as portas. Escritórios de advocacia cúmplices do 
esquema foram flagrados destruindo documentos.  
 
“Nossos conselhos não cumprem muitos de seus papéis”, afirma Sandra. Do mais básico, que 
é participar da definição das estratégias da empresa, ao mais crítico – monitorar o 
desempenho da companhia e dos gestores. Segundo ela, não é raro empresas listadas na 
bolsa cumprirem apenas o mínimo indispensável: quatro reuniões de conselho por ano, de três 
horas cada uma. Inclusive no Novo Mercado. Por isso, muitos conselheiros não têm consciência 
do tempo que teriam de dedicar à atividade para exercer seus cargos para valer. Discute-se, 
por exemplo, a presença de notáveis em conselhos de várias companhias de capital aberto. 
Como o ex-ministro Maílson da Nóbrega, que chegou a ter assento em dez conselhos e tornou-
se alvo de críticas de seus pares, em geral longe dos microfones. “Se o sujeito dá 18 palestras 
por mês, não dá para participar de dez conselhos, por mais que ele vá às reuniões e fale coisas 
inteligentes”, diz um empresário paulista que ocupa, ele próprio, cargo em vários colegiados.  
 
De acordo com o código de melhores práticas do IBGC, o ideal é que um conselheiro participe 
de, no máximo, cinco conselhos – se não tiver outras atividades profissionais. Há um atrativo 
financeiro relevante para ocupar-se várias cadeiras. A recomendação do instituto é que o 
conselheiro tenha remuneração por hora similar à do CEO da empresa. Na prática, o salário 
costuma girar em torno de R$ 15 mil em empresas de grande porte listadas na bolsa. A 
maioria paga menos, mas a soma de vários salários resulta em rendimentos polpudos. Um 
conselheiro com assento em cinco empresas, que lhe paguem, em média, R$ 10 mil mensais, 
recebe R$ 50 mil por seus trabalhos. Tratar o cargo de conselheiro como profissão, no entanto, 
pode ser limitador. Um conselheiro independente precisa sentir-se livre para, a qualquer 
momento, fazer perguntas ou ponderações inconvenientes a controladores e gestores da 
companhia. Se depende dos pagamentos, talvez hesite em dizer o que precisa ser dito nos 
momentos críticos.  
 
De acordo com o código da boa governança, um conselheiro deve estar em cinco conselhos, no 
máximo 
 
MUDANÇA DE PERFIL 
 
Apesar das ressalvas, o mercado valoriza conselheiros com assentos em várias empresas. A 
diversidade de experiências é útil para o aprendizado e pode unir empresas em uma rede de 
boas práticas. O que parece estar ocorrendo é uma mudança no perfil dos profissionais 
desejados. Em vez de conselheiros-estrela, profissionais respeitados nas suas áreas. 
“Notoriedade é um valor relativo, mas reputação é uma qualidade absoluta”, diz Francisco 
Ramirez, sócio da ARC, uma consultoria de recursos humanos.  
 
Não há receita pronta para montar um conselho eficiente. Em um levantamento em 30 códigos 
de governança de empresas de 22 países, apenas dois indicavam um número ideal de 
conselheiros – e, ainda assim, de modo genérico: de cinco a dez membros. O mix de 
qualificações desejadas é ainda menos preciso. A regra geral é incluir pessoas com experiência 
em disciplinas diferentes, como contabilidade, marketing e política. Por fim, é desejável que o 
conselho seja um órgão decisório independente em relação aos acionistas controladores e aos 
demais interessados na empresa. Uma prática óbvia nessa direção é a contratação de 
conselheiros independentes, um termo que dá margem a múltiplas interpretações. Em países 



onde predominam corporações com controle disperso, cujos gestores é que são poderosos, a 
independência desejada é em relação à alta administração. Acionistas minoritários exigem 
conselheiros não executivos. Mas, na América Latina, a independência que se preza é em 
relação aos controladores.  
 
Sandra Guerra compara experiências latino-americanas com as de outras regiões em seu novo 
livro, Guia Prático de Governança Corporativa, recém-lançado no Brasil. Nos Estados Unidos, 
os conselheiros independentes são dominantes. Já em 2006, 85% das maiores companhias 
americanas tinham ao menos 80% de seus assentos em conselhos preenchidos por membros 
não ligados à administração nem aos controladores. Na América Latina, este número é bem 
mais modesto. A proporção nos conselhos brasileiros é de 52% de representantes dos 
controladores, 10% de representantes de minoritários e 28% de independentes.  
 
Empresas familiares costumam ter seus conselhos loteados entre representantes de diferentes 
ramos dos clãs controladores. São pessoas que muitas vezes não têm condições de sentar 
naquelas cadeiras. Assim como não tinham a qualificação necessária para ocupar cargos 
executivos quando esta era a regra. De certo modo, portanto, a profissionalização da gestão 
empurrou o problema para cima. Os membros da família deixaram a direção das companhias e 
passaram a dominar os conselhos de administração de onde, com frequência, tocam o dia a 
dia da empresa. Dado o predomínio das empresas familiares no país, a tradição no Brasil é de 
conselhos de amigos do dono. Empresas de ponta começaram a mudar esse estado de coisas 
nos anos 90 e, com a temporada de aberturas de capital da década passada, o ritmo dessa 
transformação se acelerou. Com a onda de 64 IPOs de 2007, houve um salto de qualidade. Os 
investidores estrangeiros, responsáveis pela compra de 70% das ações emitidas, exigem 
conselhos atuantes.  
 
Até os anos 90, muitas das empresas listadas em bolsa criavam seus conselhos de 
administração apenas para cumprir a lei. O dono da companhia nomeava seus amigos, que 
invariavelmente votavam com ele em todos os assuntos. Ao longo do tempo, com a 
globalização dos mercados e as crises internacionais, as empresas perceberam que uma coisa 
é tocar o dia a dia; outra é olhar estrategicamente para o futuro. Começou, enfim, o 
movimento de levar para dentro dos conselhos pessoas com experiência mais ampla, para 
oxigenar as ideias e traçar caminhos alternativos. “Vinte anos atrás, nosso conselho era um 
comitê de comadres”, diz Mauro Bellini, da Marcopolo. “Eram todos amigos dos controladores.” 
Os ajustes na estrutura do conselho começaram a ser feitos em 1995 e tornaram-se visíveis a 
partir do ano 2000, quando De la Rosa, um executivo profissional, assumiu o cargo então 
criado de diretor-geral, com status de CEO.  
 
Até os anos 90, muitas das empresas de capital aberto criavam seus conselhos apenas para 
cumprir a lei 
 
GESTÃO PROFISSIONALIZADA 
 
Paulo Bellini, fundador da companhia e pai de Mauro, permaneceu na presidência do conselho 
e determinou que os membros da família não trabalhem mais em cargos executivos. Em 2002, 
foram nomeados os primeiros conselheiros independentes. Hoje, dos sete membros do 
conselho, quatro são representantes dos controladores e três são independentes, sendo um 
indicado pelo fundo de pensão Centrus, de funcionários do Banco Central, um pelos 
controladores e um pelos minoritários detentores de ações preferenciais. A atual estrutura está 
em linha com os códigos de governança corporativa: os papéis de presidente do conselho e 
presidente executivo devem ser exercidos por pessoas diferentes. Primeiro, porque um deve 
supervisionar o outro. Segundo, porque a distribuição de poder minimiza o risco.  
 
“Seu Paulo” é um dos fundadores da Marcopolo, ex-presidente executivo e maior acionista 
individual, com 60 anos de empresa. Com tudo isso, poderia ser uma sombra incômoda 
pairando sobre De la Rosa, mas este garante que não é o caso. “Não o vejo nem o sinto como 
sombra”, afirma. “Não tento passar problemas adiante, e ele não tenta se imiscuir em decisões 
que são minhas.” O conselho de administração se reúne a cada 60 dias, em encontros que 
normalmente duram um dia inteiro. Tradicionalmente, na companhia, as decisões são tomadas 



por consenso. “Não dá muita briga, não”, diz Mauro Bellini. Na virada de 2008 para 2009, no 
pior momento da crise, o conselho da Marcopolo tomou algumas das decisões mais 
importantes de sua história recente. “No meio daquilo tudo estávamos discutindo no conselho 
um tema sensível a todos, que é a distribuição dos dividendos”, diz Bellini. “Foi acordado que o 
nível de dividendos seria inferior ao historicamente pago pela companhia, justamente para 
preservar o caixa.”  
 
Os padrões operacionais da CCR são semelhantes. “Conselho não é executivo em hipótese 
alguma”, diz Eduardo Andrade. Uma vez por ano, o conselho formula objetivos para os cinco 
anos seguintes e revisa as metas anuais. “A partir daí, está estabelecida a regra do jogo”, 
afirma Renato Vale, presidente da CCR. Andrade define sua administração como uma busca 
obstinada pelo consenso. “Às vezes gastamos mais tempo com um assunto, mas nunca 
fizemos uma votação em que uma parte tenha saído derrotada.” Consenso e harmonia serão 
sempre apreciados na cúpula das empresas. Mas, depois do inferno astral da Sadia, 
disparadores de alarme são mais que bem-vindos. Amigos, amigos, conselhos à parte.  
 
Fonte: Época Negócios, maio 2010. Disponível em: 
<http://epocanegocios.globo.com>. Acesso em: 20 maio 2010. 


