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O conselho consultivo, adotado por empresas que precisam de profissionais especialistas para 
opinar sobre determinadas áreas como auditoria, remuneração e riscos, por exemplo, é opção 
de 20% das companhias ouvidas na pesquisa realizada pela Towers Watson com 25 grandes 
empresas no Brasil. 
 
Segundo Marcos Morales, líder da prática de remuneração executiva da Towers Watson, o 
conselheiro consultivo não possui direito a voto e é mais comum nos comitês de empresas. 
"Seu papel pode ser confundido com o de uma consultoria terceirizada, por exemplo. A 
diferença é que esse conselheiro segue regras e tem um caráter de perenidade", explica. 
 
A demanda por um conselheiro consultivo já é percebida pelo presidente do conselho da Júlio 
Simões, que busca um profissional com esse perfil para o futuro comitê da área de finanças. A 
criação do grupo, que deverá ocorrer ainda neste ano, será o próximo passo no processo de 
profissionalização da empresa, que já possui um conselheiro independente a mais do que o 
exigido para empresas do Novo Mercado.  
 
O crescimento da demanda por conselheiros consultivos também ajudou a desenvolver um 
nicho de mercado para empresas especializadas em apoio e consultoria para conselhos de 
administração. É o caso da Capitânia, que atua na análise de riscos para clientes de médio e 
grande porte.  
 
No mercado há sete anos, a empresa percebe um aumento significativo no interesse de 
companhias que buscam uma consultoria especializada para atuar em seus conselhos. "O fato 
de termos uma participação de longo prazo dentro das organizações nos diferencia de uma 
consultoria, geralmente voltada para projetos específicos", afirma César Lauro, diretor de risco 
da Capitânia.  
 
A procura pelo serviço, segundo ele, foi intensificada após a crise, que exigiu a 
profissionalização dos conselhos e evidenciou a necessidade de enxugar custos. Ainda assim, o 
diretor afirma que não há concorrência com os membros individuais dos conselhos. "A 
tendência é de que as empresas aumentem o número de conselheiros independentes, 
municiadas por informações e análises de conselheiros consultivos ou consultorias", diz.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 20 ago. 2010, Eu & Investimentos, p. D10. 


