
A Elekeiroz, do grupo Itaúsa,
anunciou que Marcos Antonio
De Marchi assumiu os cargos
de presidente e de diretor de re-
lações com investidores (RI) da
companhia. Na Rodobens Negó-
cios Imobiliários, o diretor de
RI, Flávio Vidigal de Capua, é
também diretor financeiro des-
de o início do ano. Polêmica, a
sobreposição de cargos não é
novidade, mas continua com
participação relevante.
Levantamento do Instituto

Brasileiro de Governança Corpo-
rativa (IBGC) revela que 37 com-
panhias listadas noNovoMerca-
do, Níveis 1 e 2 de governança
corporativa, de um universo de
182 empresas, têm executivos
que acumulam cargos, seja na
presidência, presidência do con-
selho de administração ou na di-
retoria executiva. Ou seja, 20%
deste universo. A melhoria so-
bre os indicadores do ano ante-
rior foi mínima: em 2010, 21%
das empresas tinham sobreposi-
ção nas funções estratégicas.
As companhias listadas no

Novo Mercado são as que têm
mais executivos nesta situação
(21,5% do total de empresas lis-

tadas no nível mais exigente de
governança corporativa), po-
rém foram as únicas que conse-
guiram reduzir o percentual em
relação a 2010 (24,8%). “Obser-
vamos que essas companhias es-
tão cada vez mais preocupadas
com a desacumulação de fun-
ções”, afirma Josmar Bignotto,
coordenador da comissão de re-
cursos humanos do IBGC.
Já as companhias listadas no

Nível 1 e 2 de governança corpo-
rativa, conseguiram apresentar
movimento inverso: nos dois úl-
timos anos houve um cresci-

mento no número de empresas
que tinhamexecutivos comacu-
mulação de cargos. “A sobrepo-
sição de cargos é bastante co-
mum em empresas familiares,
ou mesmo em companhias que
abriram capital recentemente e
estão em processo de adapta-
ção”, completa Bignotto.
Quemnão fez por bem, vai fa-

zer pela força da regra. Na refor-
ma de normas feita pela BM&
FBovespa para o NovoMercado,
Nível 1 e 2, fica vedada a acumu-
lação de cargos de presidente
do conselho de administração e
diretor presidente ou principal
executivo. As companhias têm
até maio de 2014 para se adap-
tar a essa regra, tida como com-
plexa principalmente em estru-
turas que concentram o contato
da companhia com o mercado
em uma única figura.
Os especialistas emgovernan-

ça corporativa também não são
favoráveis à acumulação de car-
gos, principalmente de diretor
presidente e presidente do con-
selho de administração, consi-
derada a relação mais crítica.
“O conselho de administração é
a instância superior à presidên-
cia. Namelhor das hipóteses po-
de haver conflito de interes-
ses”, ressalta Luiz Marcatti, di-

retor da Mesa Corporate Gover-
nance, citando como exemplo a
definição da remuneração do
executivo na figura de presiden-
te da companhia. “Ele propõe a
própria remuneração”, aponta.
Roberto Gonzalez, professor

de governança corporativa da
Trevisan Escola de Negócios,
diz que já foi mais radical nessa
questão. “Hoje entendo que há
exceções. No caso de empresas
cujo presidente tem uma visão
estratégica, além dos outros
membros do conselho de admi-
nistração, não vejo motivos pa-
ra não acumular”, diz. “Omer-
cado deve saber separar essas
exceções”, completa.
Quanto à sobreposição de di-

retorias executivas, tais comodi-
retoria financeira e de RI, o pro-
fessor da Trevisan não enxerga
problemas estruturais. Para ele,
é importante entender que tipo
de cargo está sendo acumulado
e se é emdefinitivo ou temporá-
rio. “Não vejo problema emem-
possar determinado executivo
para assumir uma função tem-
porária,mas a partir domomen-
to em que o processo será dura-
douro, o ideal seria segregar os
cargos para que o tempo destina-
do a determinada função seja o
ideal”, diz Gonzalez. ■
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Sobreposição de cargos é ponto
negativo para empresa aberta

OBradescodeu inícioontem,comdireitoa toquede
sino,àampliaçãodovolumede negociaçõesde recibos
dedepósitosdeações (ADRs) lastreadoemordinárias
nopregãodaBolsadeNovaYork (Nyse).Atéagora,
obancobrasileiromantinhaapenasanegociação
depapéis comlastroemaçõespreferenciais. Segundo
a instituição,onovoprogramadeADRsvisaatender
aumaantigademandados investidores institucionais
e fundosde investimentosestrangeiros—mas
tambémdiversificaabasedeacionistasdoBradesco
eelevaa liquidezdospapéis.Oprogramadependiade
autorizaçãodogoverno,queveioemjaneirodesteano,
paraelevarde 14%para30%olimitedeparticipação
deestrangeirosemseucapital compostoporações
ordinárias—umavezqueestasdãodireitoavoto.
Comoprogramadepreferenciais,60%dogiro
deaçõesdoBradescosãonosEstadosUnidos,
segundoa instituição.NaNyseontem, inauguraram
alistagemovice-presidentedoconselhode
administração,AntonioBornia,eodiretor
executivodobanco,LuizCarlosAngelotti.

Quem não faz
alteração por conta
própria fará pela
força da norma:
a partir de maio de
2014, a bolsa não vai
permitir que cargo
de diretor-presidente
seja ocupado pelo
mesmo executivo que
preside o conselho

20% das companhias em níveis diferenciados de governança corporativa têm diretores que acumulam função
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Divulgação

EFEITOS DA SOBREPOSIÇÃO DE CARGOS

Pontos desfavoráveis pesam mais

Fonte: especialistas

POSITIVOS NEGATIVOS

Agilidade na tomada de decisão

Alinhamento de estratégia
e do discurso da companhia

Redução do tempo dedicado
ao exercício de cada função

Possíveis conflitos de interesse quando
o diretor-presidente acumula a função
de presidente do conselho de administração, 
como a definição da própria remuneração
e a supervisão do próprio trabalho

Distanciamento dos investidores nos casos 
em que o diretor de RI acumula outra função

Menor espaço para discussões de pontos de 
vista e estratégias para o negócio

POP

Agilidade Red ç
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 14 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. 32




