


que assume fazer todos os seus negócios levando em 
consideração os impactos e as variáveis desses qua
tro pilares", explica o executivo. 

L I N H A D O T E M P O 
O conceito de governança corporativa começou 

a tomar forma a partir do fim dos anos 80, após uma 
série de mudanças no mercado mundial, dentre elas 
a colocação de ações nas bolsas de valores. C o m essa 
nova realidade, os meios corporativos do Primeiro 
Mundo começaram a repensar e discutir a necessi
dade de criar sistemas de monitoramento, interno 
e externo, que orientassem a direção das empresas 
a tomar decisões que garantissem melhores rendi
mentos a seus acionistas. 

Nos Estados Unidos, grandes investidores co
meçaram a caminhar nessa direção, exigindo mais 
transparência nas empresas em que colocam dinhei
ro. Eles tiveram papel decisivo na criação, em 1985, 
do Conselho dos Investidores Institucionais (Coun-
cil of Instititional Investors), que serviu como base 
teórica para a implementação desses sistemas em 
muitas empresas. 

tivos, teóricos e consultores criaram o Instituto Bra
sileiro de Conselheiros de Administração (IBCA) 
para discutir as melhores práticas para os conse
lhos de administração e ajudar as empresas locais 
a aprimorarem suas estratégias de gestão. Quatro 
anos mais tarde, a organização mudou seu nome 
para Instituto Brasileiro de Governança Corpora
tiva (IBGC), ampliando seu ramo de atuação para 
questões relativas a conselhos fiscais, auditorias in
dependentes, CEOs e acionistas, e lançou o "Código 
das Melhores Práticas de Governança Corporativa" 
primeiro documento do gênero no País. 

Em 2000, a Bolsa de Valores de São Paulo (Bo-
vespa) deu um grande impulso para a adoção dessas 
práticas no mercado brasileiro ao lançar em caráter 
oficial os níveis diferenciados de governança cor
porativa: Nível 1, Nível 2 e Novo Mercado. No ano 
seguinte, a instituição criou o Índice de Governança 
Corporativa (IGC), que mede o desempenho de 
uma carteira formada por ações de companhias que 
têm bons resultados na aplicação do sistema. 

Tais resoluções ajudaram a impulsionar de vez 
a governança no circuito corporativo brasileiro. 

Outro passo importante nessa direção foi dado 
na Inglaterra. Em 1991, o Bank of England (espécie 
de Banco Central no Reino Unido) definiu uma 
comissão para redefinir os modelos de gestão das 
companhias locais, liderada por Adrian Cadbury. 
Esse grupo elaborou um relatório, intitulado "Re
latório Cadbury", que serviu como marco para a 
elaboração de códigos direcionados a tais práticas 
em vários países. 

De acordo com muitos especialistas, o marco 
zero para o início da popularização mundial desse 
modelo ocorreu em 1992, com a derrubada do pre
sidente da General Motors americana, Robert Stem-
pel, e de seu conselho de administração. A partir des
sa mudança, a companhia publicou suas "Diretrizes 
de Governança Corporativa", tido como o primeiro 
código do setor na história. 

No Brasil, a governança corporativa começou a 
ser realidade em 1995. Em 27 de novembro, execu-

Como resultado, as empresas começaram a modi
ficar seu modelo de gestão, até então baseado em 
administrações eminentemente familiares e com 
controle concentrado, isto é, com acionistas mi
noritários passivos e conselhos com pouco poder 
de decisão. A nova postura inclui medidas como a 
atração de investidores institucionais, o aumento 
na dispersão do controle acionário e a prioridade 
na eficiência econômica e na transparência de ges
tão. As diversas crises globais fizeram com que as 
multinacionais adotassem padrões rigorosíssimos 
de compliance, de acordo com regras internacio
nais. Isso acabou transformando a governança em 
algo natural, seja para multinacionais, companhias 
abertas ou grandes empresas. 

Já o conceito de sustentabilidade começou a ga
nhar importância nos anos 70, embora tenha atingido 
o meio empresarial mais tarde em relação à governan
ça corporativa. A Organização das Nações Unidas 



( O N U ) foi um dos primeiros or
ganismos internacionais a se pre
ocupar com a questão: em 1972, 
fez a Conferência de Estocolmo, 
em que foram dados os primei
ros alertas significativos a respeito 
dos riscos de sobrevivência da 
Terra em razão da intervenção 
deletéria do homem na natureza. 

Em 1987, o órgão encomen
dou um estudo a respeito do tema 
a Gro Brundtland, então primei-
ra-ministra da Noruega e chefe da 
Comissão Mundial sobre o Meio 
Ambiente e Desenvolvimento 
da entidade. O resultado foi o 
primeiro documento que trouxe 
definições sobre o tema aceitas 
por especialistas, governantes e 
empresários em todo o mundo: o 
"Relatório Brundtland" (ou Our 
Common Future, "Nosso Futu
ro Comum" em português), que 
definiu o termo "desenvolvimen
to sustentável" como "a satisfação 
das necessidades presentes, sem 
comprometer a capacidade das 
gerações futuras de suprir suas 
próprias necessidades". 

Mais do que apontar a incom
patibilidade com o ritmo de con
sumo e produção vigente na épo
ca, o relatório indica caminhos a 
serem seguidos para o desenvol
vimento sustentável - como limi
tar o crescimento populacional, 
preservar o ecossistema e contro
lar o crescimento desordenado 
das grandes cidades, entre outros 
- e alerta quanto à necessidade 
dos governos se envolverem nes
sa questão. 

Nesse momento, esse ativo 
ganhou popularidade e as gran
des empresas começaram a tomar 
decisões nessa direção, em parte 
para responder à pressão exercida 
por governos, organizações não-
governamentais e estudiosos, 
em parte por notarem que exis
tiam muitas vantagens, inclusive 
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financeiras, em implementá-las. 
Tal percepção foi reforçada com 
a conferência Eco 92, realizada 
em 1992 no Rio de Janeiro, que 
contou com a presença de repre
sentantes oficiais de quase todos 
os países do mundo. 

Um ano depois, a Interna
tional Organization for Standar-
dization (ISO), instituição que 
determina padrões de qualidade 
para o setor empresarial mundial, 
criou o Comitê Técnico TC 207, 
responsável por elaborar normas 
de padronização que garantissem 
às empresas a certeza de que suas 
operações são sustentáveis. Essas 
regras são o código 14000, que 
deu origem à série ISO-14000, 
instituída em 1996. 

No ano de 1999, a susten
tabilidade tornou-se um ativo 
também valorizado sob o ponto 
de vista da lucratividade: a Bolsa 
de Valores de Nova York criou o 
Índice Dow Jones de Sustenta
bilidade, que acompanha a per
formance financeira de empresas 
comprometidas com essa questão. 
Iniciativa semelhante chegou ao 
Brasil em 2005, com o lançamen
to do Índice de Sustentabilidade 
Empresarial (ISE) pela Bovespa. 

V A N T A G E N S 
O investimento nesses dois 

ativos intangíveis costuma trazer 
inúmeros benefícios às empresas. 
Diretamente, ambos agregam 
melhorias em termos de efici
ência e no clima organizacional, 
entre outros. Indiretamente, a 
companhia passa a criar uma 
imagem mais positiva perante os 
consumidores dispostos a esco
lher produtos oriundos de em
presas socialmente responsáveis, 
além dos acionistas interessados 
em investir no negócio. 

No entanto, a estruturação de 
um modelo de governança cor

porativa em uma companhia não é simples, já que seus resultados demo
ram para aparecer. É preciso realizar uma transformação cultural, prática 
e histórica na empresa no decorrer de vários anos antes de colher os fru
tos. "Basicamente, são redefinidos todos os processos de gerenciamento", 
especifica Domeneghetti. Quando bem empregado, o sistema de gover
nança corporativa pode reduzir o custo de capital e trazer um conjunto de 
benefícios internos que melhoram as perspectivas de fluxo de caixa, além 
de apresentar melhorias nos mecanismos de avaliação de desempenho e 
recompensa dos executivos e uma diminuição da probabilidade de ocor
rência de fraudes e corrupção. 

A sustentabilidade, por sua vez, consegue atingir os resultados mais ra
pidamente por conta das questões de eficiência, respeito ao público, relação 
com os funcionários e até mesmo por pressões externas, como as tradicionais 
regras regulatórias e monitorias, bem como códigos criados por ONGs , mo
vimentos e demais grupos de expressão. A implementação da sustentabilida
de, porém, depende do campo de atuação da companhia. Quer dizer, os qua
tro pilares estão presentes, mas a relevância para cada um deles é determinada 
pelo setor da economia", diz Domeneghetti. 

Mesmo concebidos em épocas distintas, esses dois ativos intangíveis 
estão diretamente relacionados entre si. A sustentabilidade é tratada quase 
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como um critério de boa gestão 
e, assim, torna-se uma referência 
para uma boa governança, possi
bilitando ao executivo uma visão 
mais sistêmica e integrada à so
ciedade em que sua empresa está 
inserida. 

Um dos principais problemas 
enfrentados para a manutenção 
desses dois itens é a forma de 
medir seus dividendos. Eles pre
cisam ser mensurados de uma 
maneira particular, entrando 
na mesma categoria de outros 
ativos intangíveis, como marca, 
tecnologia e inovação. Mesmo 
assim, as empresas devem mudar 
seu modo de pensar: em vez de 
tratá-los como meras despesas, 
é preciso considerá-los como in

vestimento. Essa realidade só vai mudar a partir do momento que as com
panhias começarem a perceber que esses são ativos reais de valor e precifi-
cados pelo mercado. 

Existem diversos padrões e regras externas que servem como chance
la para esses conceitos, como as classificações elaboradas pela Organiza
ção Internacional para Padronização (ISO) - aqui no Brasil sob respon
sabilidade da Associação Brasileira de Normas Técnicas ( A B N T ) , pelo 
Instituto Ethos e pela Global Reporting Initiative (GRl) , entre muitas 
outras. No entanto, o valor desses ativos intangíveis é melhor mensura
do por meio das perspectivas dos stakeholders. A característica essen
cial desses itens é que eles só possuem valor se isso for reconhecido pela 
parte externa", garante o executivo. "Então não adianta apenas ter certi
ficações. É fundamental, antes de mais nada, ter a chancela do próprio 
mercado", completa. 

R E S U L T A D O S 
A correta implantação da governança corporativa e da sustentabilidade 

nas companhias costuma gerar programas exemplares, com excelentes re
tornos para a sociedade, para o Estado e, principalmente, para a corporação. 
Existem diversos exemplos para justificar suas estruturações. É o caso do 
Santander que, em outubro de 2008, adquiriu o Banco Real, conhecido 
pelo foco e ações em sustentabilidade. 

A escolha de Fábio Barbosa, então presidente do Banco Real, para co
mandar o processo de fusão entre as duas empresas, apontou para a conti
nuidade da política de responsabilidade social e respeito ao meio ambiente. 
Unindo estratégias e esforços, a instituição criou, em 2002, o "Programa 
Amigo de Valor". A iniciativa é resultado da junção dos programas "IR Soli
dário", do Santander, e 'Amigo Real" do Banco Real. 

Baseado no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), O programa 
facilita aos clientes, funcionários e fornecedores do Banco Real, do Banco 
Santander e das empresas que fazem parte do grupo (Altec, Produban, en
tre outras) o direcionamento de recursos financeiros aos Fundos Munici
pais dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

Quem direciona os recursos pode deduzir sua contribuição do Imposto 
de Renda, desde que utilize o formulário completo no momento da declara
ção do IR. 

"O compromisso do Santander vai além dos repasses de recursos 
financeiros. Cuidamos do fator humano para que ele seja um agente 
transformador da sociedade e proporcione um ambiente melhor para 
si e para as futuras gerações", afirma a vice-presidente de recursos hu
manos, Lilian Guimarães. 

O banco também investe em outras ações ambientais. No início de 
2010, somava 14 prédios e mais de 900 agências engajadas na coleta se
letiva. Além disso, o Santander exige certificado de cadeia de custódia de 
todos os fornecedores de móveis de escritórios para assegurar que os itens 
adquiridos sejam adequados dos pontos de vista social e ambiental. 

Outro bom exemplo de implantação correta da sustentabilidade em 
uma corporação vem da Natura, que trata esse ativo como uma diretriz do 
seu planejamento estratégico. É a primeira empresa brasileira a entrar no 
ranking Global Reporters, que relaciona as 50 companhias que, por meio 
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de seus relatórios anuais, melhor 
informam a opinião pública so
bre seu desempenho econômico 
e socioambiental. Todas as insti
tuições listadas fazem menção às 
diretrizes propostas pelo Global 
Reporting Initiative (GRl), que 
busca disseminar um modelo de 
comunicação sobre os impactos 
econômicos, sociais e ambientais 
das atividades empresariais. 

Entre os programas criados 
pela Natura, destaca-se o "Car
bono Neutro", que visa reduzir 
as emissões provenientes das 
atividades em toda a sua cadeia 
de negócios, desde a extração da 
matéria-prima até o descarte final 
das embalagens. De acordo com 
a companhia, apenas o que não 
for possível reduzir será compen
sado por meio de programas que 
propiciam benefícios ambientais 
e sociais para as comunidades en
volvidas com seu negócio. 

Já a correta implementação 
das boas práticas de governan
ça corporativa pode ser vista no 
Grupo Algar, que começou a 
colocar em prática políticas do 
gênero em 1988, com a cria
ção de uma auditoria interna e 
a contratação de uma externa. 
"Queríamos que as informações 
da empresa refletissem o real de
sempenho dela", explica Teruo 
Murakoshi, consultor de planeja
mento da empresa. 

Atualmente, a companhia 
apresenta uma estrutura de go
vernança bem clássica, valorizan
do o relacionamento com seus 
diversos públicos e sustentando a 
estrutura de gestão a partir de um 
tripé formado por um conselho 
de família, um conselho de admi
nistração e um comitê executivo. 

Cada setor conta com fun
ções bem definidas. O conselho 
de administração deve fixar a 
orientação geral dos negócios, 

preservar a manutenção dos valores da empresa, supervisionar a gestão 
executiva e proteger o patrimônio, entre outras obrigações. O conselho de 
família tem a responsabilidade de orientar os integrantes da família Garcia, 
proprietária da empresa; deve, por exemplo, preparar os herdeiros para as
sumirem as funções de acionistas no futuro. Por fim, o comitê executivo se 
concentra em colocar em funcionamento as estratégias e a orientação geral 
dos negócios, além de participar das decisões operacionais mais relevantes 
do grupo. ® 
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