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Empresas brasileiras de todos os 
portes voltam-se para a importância 
de manterem suas operações 
profissionais e organizadas
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QUEM É

Com a 

55 anos
Presidente da MESA Corporate Governance, 
consultoria em reestruturação organizacional, fusão 
e aquisição e planejamento estratégico
Administrador de empresas, pós-graduado em 
Administração de Empresas pela FGV/SP 
Executivo no Banco Santander, Citibank e 
McDonald’s por mais de 20 anos
Presidente do Comitê Estratégico de Governança 
Corporativa da Câmara Americana em São Paulo e 
membro de diversos conselhos de administração
Autor do livro A Dimensão Humana da Governança 
Corporativa e Conselhos que Perpetuam Empresas
Professor titular de cursos de MBA na BSP 
– Business School São Paulo, na cadeira de 
Governança Corporativa, além de membro do FBN 
– Family Business Network (com sede em Lausanne, 
Suíça) e do ICGN – International Corporate 
Governance (com sede em Londres, Inglaterra) 

CASA 
em ordem
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As mudanças pelas quais o País passou nos últi-

mos tempos, além de promoverem a inclusão 

social e econômica de milhões de brasileiros, e 

sua integração no mercado de consumo, também trou-

xeram reflexos positivos para a atuação de empresas 

de todos os portes. Com boas perspectivas para o País 

nos próximos anos, as companhias – familiares ou não 

– preocupam-se em contar com uma melhor gestão, 

que lhes permita vencer os desafios impostos por uma 

competitividade mais intensa e se manterem atuantes 

nas gerações que virão.

Com uma economia “pulsante”, os assuntos de go-

Os assuntos de governança são importantes 
para empresas de todos os portes?

Eles fazem parte da agenda de qualquer empresa. 

Cuidar da propriedade, da família e dos negócios é 

um assunto que interessa a todas as empresas, e, 

independentemente do estágio em que uma delas 

se encontre, a governança deve cuidar, de maneira 

específica, daquilo que é necessário naquele mo-

mento para ela. Não é só uma equação. Estamos 

falando de um processo de cuidado com as coisas, 

no sentido literal da palavra: tomar conta, olhar, 

nutrir, acariciar, prestar atenção. Quanto melhor 

se faz isso, e quanto mais adequada for a maneira 

como se faz, melhor as coisas saem.

Nesse sentido, como estão as empresas 
no Brasil?

Antes de responder, quero dizer que o País está cres-

cendo, e dizê-lo sem ufanismo. E para entender que 

o País está pulsando, é preciso, efetivamente, andar 

pelo Brasil, que não se resume a Porto Alegre, Curi-

tiba, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro ou 

Recife, mas também inclui Erechim, Chapecó, Lon-

drina, Araraquara, Jundiaí, São José do Rio Preto, sul 

de Minas, norte de São Paulo, Marabá, Belém, Forta-

leza. Dessa maneira, houve um amadurecimento do 

modelo empresarial, ou seja, todo mundo se arruma, 

se equipa, estuda, se aprofunda e cuida para poder 

ter uma boa atuação. As coisas estão funcionando 

graças ao amadurecimento dessa classe empresarial 

pujante. Em geral, o Brasil está pulsando e o Nordes-

te está “bombando”. 

Como ocorreu esse amadurecimento?
O mercado não perdoa e o pessoal está tendo uma 

visão de mercado voltada para dentro da empre-

sa. O modelo mudou nesse aspecto a ponto de as 

vernança interessam às empresas de todos os tamanhos 

e em todos os estágios, desde a que saiu de um modo de 

sobrevivência, passando pela que é média e está na fase 

adolescente, até as que já são jovens adultas. Todas es-

tão colocando suas operações em ordem. “Todas estão 

se arrumando, cada qual do seu jeito. O que é comum 

a todas elas é o fato de que todo mundo está preocu-

pado em fazer as coisas melhor do que estão fazendo 

atualmente”, diz Herbert Steinberg, presidente da Mesa 

Corporate Governance. A seguir, o especialista em go-

vernança corporativa fala sobre os desafios com que as 

empresas se defrontam para se manterem no mercado.

pessoas pensarem em governança conscientes de 

que se trata de um processo que tem um início e 

que tem um prazo de construção, passo a passo, 

estrutura a estrutura, e que precisa ser realizado 

para garantir a perpetuidade e a profissionalização 

da empresa familiar no sentido de proporcionar a 

ela mais estabilidade e segurança. 

Qual é o papel da família no que se refere à 
governança corporativa?

O importante é cuidar das coisas e trabalhá-las de 

maneira profissional. Não há mais espaço para se fa-

zer mais ou menos. Se você fizer assim, o mercado 

lhe come. Assim como não é uma opção ter um de-

sempenho abaixo da média. Não é mais uma questão 

de capricho, é uma questão de sobrevivência: ou você 

desempenha acima da média ou está fora.

Quais são os grandes desafios com 
que as empresas familiares se defrontam?

Cerca de 80% das empresas no mundo são empresas 

familiares, e no Brasil isso não é diferente. O desafio 

que elas têm de enfrentar se refere à maneira como 

elas se perpetuam. Os piores e os maiores desafios 

nem sempre são os de mercado. Às vezes, eles ocor-

rem dentro da própria empresa. São questões como a 

da sucessão, os litígios familiares, a profissionalização, 

e não a questão de se trazer ou não gente de fora para 

dentro, pois, supostamente, a empresa é considerada 

profissional quando incorpora pessoas que não são 

parentes.  É muito mais uma questão de abordagem, 

ou seja, de saber se a empresa adota processos profis-

sionais ou se usa uma abordagem doméstica. 

Ter a família no negócio é uma grande força?
Sim, é uma força de legado, de DNA dos fundado-

res, de compromisso com a perpetuidade da compa-
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nhia. É uma visão de prazo muito mais longo do que 

qualquer outro tipo de realização. A questão não é 

tirar parente ou colocar parente, a questão é ter essa 

abordagem profissional. 

De que maneira? 
Crescer atualmente e ter um desempenho acima da 

média já não constituem uma questão de ambição 

ou um objetivo suplementar de uma empresa ou um 

capricho de algum executivo ou membro acionista. 

É uma questão de sobrevivência. Se a empresa não 

tiver um desempenho acima da média, se não cres-

cer para ganhar escala, ela não se sustentará. Outro 

desafio é o de se equipar pessoas com processos e 

com tecnologia embarcada para que a empresa possa 

manter esse ritmo. O terceiro desafio na sucessão re-

fere-se à maneira de se lidar, ao mesmo tempo, com a 

sucessão patrimonial e com a gestão, sem que a com-

panhia perca resultados nem valores no processo. 

Por que é importante estar com a casa 
arrumada?

É importante saber que, apesar das crises, inclusive 

da última, do sistema financeiro mundial, que ocorre-

ram nos últimos quinze anos, o mundo tinha entre 13 

e 15 trilhões de dólares líquidos disponíveis para inves-

timentos. No período pós-crise, o mundo continua 

tendo 9 trilhões de dólares para investimentos. Esse 

dinheiro vai para determinadas economias, que os in-

vestidores consideram como economias que valem a 

pena e das quais o Brasil faz parte. No grupo BRICs, 

Rússia à parte, o Brasil, mesmo que de maneira mar-

ginal, recebe um dinheiro que nunca havia recebido 

antes. E esse dinheiro continuará fluindo para cá por-

que as coisas estruturais, as conjunturais, as locais e 

as do mundo continuam valendo a pena.

O que fazer para ser elegível a esse dinheiro?
Realizar coisas que os investidores procuram e que 

estão escritas nas cartilhas de governança. Eles que-

rem saber como são as possíveis provisões fiscais, 

querem que se tenha uma auditoria que comprova 

aquilo que se faz, querem um conselho funcionando, 

mesmo que seja uma empresa limitada, não aberta, e 

que esteja circunscrita a um determinado mercado e 

a um determinado tamanho. Ou seja, agir com algum 

dos preceitos da governança credencia a empresa a 

um dinheiro de longo prazo com menor custo no BN-

DES ou no IFC, do Banco Mundial.

Quais são os aspectos de governança que 
uma empresa familiar deve ter?

Ela precisa ter uma organização familiar e um proto-

colo de família que defina regras de atuação, compor-

tamento e alinhamento de valores para a família como 

um todo. Deve manter um acordo de acionistas, não 

de prateleira ou de adesão que algum advogado ou 

contador fez às pressas, e que os membros assinam 

para constituir empresa, mas, isto sim, um acordo 

discutido entre as partes e os sócios, e entre todos os 

interessados em volta, mulher, sogra, filho, cunhado, 

e tal que todos entendam o que está acordado. Deve 

também incluir aquilo que vai além do estatuto social, 

as bases de gestão do governo da empresa, as bases 

de como se trabalhará a empresa. Deve, além disso, 

ser um acordo longevo e que tenha dentro dele to-

das as combinações do que pode dar errado em uma 

empresa, e deve ter, por fim, alguns acessórios que 

tornam esse contrato amistoso para o mercado de 

capitais, a recepção adequada do dinheiro sem que 

haja perda de controle. 

E quanto ao modelo de gestão?
As alçadas, os papéis e as responsabilidades devem 

ser bem definidos, assim como a gestão de risco e a 

meritocracia, pois constituem a base da companhia 

na área de negócios. Algo que liga todo esse proces-

so, que é um conselho de administração, e que pode 

ser um conselho consultivo, não deve ser uma coi-

sa para inglês ver ou que tenha uma visão fiscalista, 

mas deve ter uma visão construtivista, que possa 

“
Não há mais espaço para se 
fazer mais ou menos. Se você 
fizer assim, o mercado lhe come 
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melhorar a qualidade do debate e das decisões. É 

importante que se traga pessoas de fora, com exper-

tise, para trocar “chumbo” e para que se possa gerir 

melhor a companhia. 

Como deve ser a atuação desse conselho?
Ele vai servir de elo de ligação entre as três esferas 

da empresa, que são a família, o negócio e a pro-

priedade. Não adianta cuidar de um negócio, que é 

somente um elo, e deixar a propriedade e a família 

descuidadas, ou cuidar da família e se esquecer do 

negócio, lembrando que não existe família empre-

sária se não existe o negócio. É preciso trabalhar, 

pavimentar, cuidar dos elos – negócio, propriedade 

e família – de igual maneira. Assim se azeita essa 

engrenagem e se faz com que esse sistema ande. 

.

Como as empresas conseguem ultrapassar 
as gerações e se manter no mercado? 

Não cuidar das coisas que discutimos, não traba-

lhá-las, implica em não se perpetuar. Mas a ques-

tão não é só a de conseguir passar para a terceira 

geração, e que é um fato de importância significa-

tiva, havendo muitas pesquisas no País e fora dele 

a respeito dessa passagem, pois ela também está 

vinculada à própria consolidação do setor. Há vinte 

anos, você tinha quase 400 bancos no País, e hoje 

o número que você tem não chega a 200, mas o 

número daqueles que você pode chamar realmen-

te de banco não passa de 20, e em vários setores 

ocorreu algo semelhante. É um fenômeno duplo, 

que inclui o desafio de a empresa familiar passar 

para a outra geração e a consolidação de diversos 

setores. Na saúde, na educação, no mercado fi-

nanceiro e na distribuição isso não é diferente. 

De que maneira a empresa vem a ser a 
compradora e não a comprada?

Organizando a família e a governança, e obtendo 

um desempenho acima da média, caso contrário a 

empresa está fora.

O que fazer para que as questões familiares 
não interfiram no dia a dia da companhia?

É preciso que a companhia faça um trabalho de 

governança familiar, de gestão, de cuidado com 

a família, um cuidado exercido com tanto afinco 

quanto se cuida dos negócios. Ao mesmo tempo, 

trabalhar a família, trabalhar a propriedade, traba-

lhar o negócio não são questões desalinhadas ou 

independentes, são questões concomitantes. 

Qual é a importância de se ter os 
profissionais no lugar certo?

O posicionamento correto dos profissionais é co-

mum a todas as empresas. Não é o diferencial. O 

que acontece é que, cada vez mais, o mercado pre-

cisa de serviços. Então, ele é dependente das ati-

tudes, do “sangue na boca” e do “olho brilhando”. 

É isso que faz uma pessoa ser diferente de outra e 

que você não consegue copiar porque o sistema, o 

armazém que você tem e a distribuição que você 

faz são os mesmos. A diferença está nessas pessoas 

e na maneira como elas se comportam.

Qual o papel da governança nas empresas 
brasileiras em dez anos?

Parece que o Brasil está no círculo virtuoso, e mes-

mo com as marolinhas e com os nomes que virão, 

porque virão, ele está bem posicionado. Então se 

conclui que o Brasil é uma economia que, pelo que 

tudo indica, estará igual ou melhor do que está 

hoje. Isso é um fato, pois o País tem um mercado 

de consumo maduro, com uma população madura 

e, ao que tudo indica, com boas condições de cres-

cer e de se dar bem. Isso significa que ele tem um 

mercado mais sofisticado, mais complexo, e que, 

portanto, se as coisas forem feitas do mesmo jeito 

como sempre se fez, não se conseguirá necessa-

riamente responder a esse movimento que virá, ou 

participar dele. Portanto, é bom se equipar. Uma 

das coisas necessárias consiste em organizar a sua 

família e a sua sociedade, e é isso que se chama go-

vernança corporativa e familiar. Esse é o ponto. 

“A diferença está 
nas pessoas 
e na maneira 
como elas se 
comportam

Text Box
Fonte: Distribuição, São Paulo, ano 20, n. 217, p. 26-30, fev. 2011.




