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Matéria de capa

O que o ranking
dos conselheiros
mais bem
relacionados
do País diz sobre
a situação dos
conselhos de
empresas abertas
no Brasil

OS MAIS IN

AREZZO

IDEIASNET

INDUSVAL

GAFISA

ETERNIT

GRUPO
PÃO DE 

AÇÚCAR

BRFOODS

IOCHPE-
MAXION

VALID
SUL AMÉRICA

ITAÚ
UNIBANCO

WEG

ULTRAPARSUZANO

TIM 
EMBRAE

FER
HERINGER

RENOVA
RODOBENS

PINE

GRENDENE
COTEMINAS

64
53

40

38

36

DASA

COSAN

� Quem são os conselheiros mais influentes do País, em que empresas 
atuam e a quantos outros conselheiros cada um deles está conectado 
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✽ Foi o relacionamento de lon-
ga data com clientes da consul-
toria Booz Allen que levou Os-
car Bernardes aos conselhos.
Entre a tarefa de consultor e
conselheiro, ele foi por 13
anos executivo da Bunge no
Brasil. Hoje, Bernardes divide
seu tempo entre suas fazen-
das, cinco conselhos de admi-
nistração e quatro conselhos
consultivos. Em todos, foi indi-
cado ou pelo fundador ou por
minoritários – como no caso
da Localiza e da Gerdau. “Gas-
to três dias para me preparar
para uma reunião.” Bernardes
está no limite de empresas em
que pode atuar. Para a assu-
mir o conselho da Marcopolo,
deixou a Alpargatas.

✽ Presidente da Coteminas,
Josué Gomes da Silva é o típi-
co controlador que também
comanda os conselhos de
suas empresas. Até pouco tem-
po, ele não tinha qualquer in-
tenção de estender essa fun-
ção a companhias que estives-
sem fora do seu grupo, mas
recebeu dois convites que defi-
ne como “irrecusáveis”: ser
membro do conselho da Em-
braer e da Petrobrás. “Só acei-
tei por serem dois orgulhos
nacionais”, diz o filho do ex-vi-
ce-presidente José Alencar.

✽ Egresso do BNDES, Nilde-
mar Secches começou a ser
requisitado como conselheiro
de empresas depois que fez
milagre na Perdigão. Em 1994,
a companhia estava em apu-
ros, quase falindo, quando foi
comprada por fundos de pen-
são, que indicaram Nildemar
para arrumar a casa. Ele dei-
xou a presidência da empresa
após 13 anos e com um fatura-
mento 13 vezes maior. Hoje,
Secches preside o conselho da
BRF, empresa originada da
fusão entre Perdigão e Sadia.
Para os outros conselhos, ele
foi no boca a boca. No Itaú, foi
indicado por Israel Vainboim,
conhecido da Iochpe-Maxion.

✽ O ex-ministro da Fazenda
Mailson da Nóbrega, de 70
anos, precisa puxar pela me-
mória para lembrar de todos
os conselhos de administração
de que é membro – e nem sem-
pre consegue se lembrar de
todos. Hoje ele divide seu tem-
po entre a consultoria Tendên-
cias, da qual é sócio, as reu-
niões dos conselhos de sete
empresas no Brasil e no exte-
rior, e mais de 90 palestras por
ano. O tema é o mesmo para
quase todos os compromissos:
análise da conjunta econômica
e política. “As empresas tam-
bém me chamam para asso-
ciar sua imagem à minha e por-
que, como já estive no gover-
no, sei como as coisas funcio-
nam em Brasília”, diz. Ele se
tornou conselheiro em 1990,
logo que deixou o governo.

O CONSULTOR

✽ Em 1983, quando Guilherme
Affonso Ferreira passou a fre-
quentar reuniões de conselho
de administração, a expressão
“governança corporativa” não
existia no Brasil. Aos 32 anos,
ele decidiu diversificar os inves-
timentos da família com uma
estratégia que usa até hoje:
compra participações minoritá-
rias em empresas que o merca-
do acha ruim. O plano come-
çou capenga, com uma expor-
tadora de cacau na Bahia, on-
de ele participou do primeiro
conselho como minoritário. Já
no Unibanco, onde foi acionista
e conselheiro por 23 anos, viu
o investimento multiplicar por
150. Embora seja considerado
por algumas companhias um
membro “independente”, ele
mesmo não se vê assim. Está
lá para ajudar a empresa, mas,
acima de tudo, para multiplicar
seu patrimônio.

O SALVADOR

O PALESTRANTE

OSCAR BERNARDESO INVESTIDOR

NILDEMAR SECCHES

Naiana Oscar

Quaisquer duas pessoas no pla-
neta estão separadas por no má-
ximo seis conhecidos. É o que
diz a famosa teoria do mundo pe-
queno, comprovada em 1967,
nos Estados Unidos, por um ex-
perimento que envolveu remes-
sas de cartas e provou que dois
indivíduos aparentemente dis-
tantes têm entre si apenas seis
graus de separação. Um pesqui-
sador do Instituto de Finanças
da Fundação Getúlio Vargas de-
cidiu aplicar essa teoria nos con-
selhos de administração de em-
presas de capital aberto no Bra-
sil. E chegou à conclusão de que
esse mundo é ainda menor.

É um ecossistema formado
por executivos e empresários
que estudaram nas mesmas fa-
culdades (USP, FGV e UFRJ pre-
dominam), trabalharam juntos
ou já se esbarraram em reuniões
de conselho. Nesse grupo de
1.983 conselheiros não há mais
que cinco graus de separação en-
tre um e outro.

“A rede de relacionamento afe-

ta diretamente o fluxo de infor-
mações entre as empresas – para
o bem e para o mal”, diz o profes-
sor Wesley Mendes-da-Silva, au-
tor do estudo premiado no mês
passado pela Sociedade Brasilei-
ra de Finanças. “Para o mal, por-
que as empresas estão sujeitas a
vazamentos de informações es-
tratégicas e para o bem, porque
os conselheiros podem, por
meio de sua rede de contatos e
seu conhecimento, influenciar
negócios e decisões.”

Mendes-da-Silva analisou as
informações enviadas por 384
companhias abertas à Comissão
de Valores Mobiliários (CVM)
no ano passado. Essa foi a segun-
da fase da pesquisa, que come-
çou dois anos atrás, com a análi-
se dos conselhos brasileiros en-
tre 1997 e 2007.

Mais do que mostrar as cone-
xões entre empresas, o estudo
mapeou os conselheiros mais
bem relacionados e influentes
do País – quem tem mais assen-
tos em conselhos e quem se co-
necta ao maior número de ou-
tros conselheiros. “São os mais

visíveis e de certa forma os mais
influentes desse mundinho pe-
queno”, diz o pesquisador.

Fotografia. O grupo de dez se-
nhores destacados acima é tam-
bém um retrato fiel do que são os
conselhos de empresas no Bra-
sil. Primeiro: não há mulheres.
Elas estão presentes em apenas
7,7% dos conselhos de adminis-
tração, segundo o Instituto Brasi-
leiro de Governança Corporati-
va (IBGC). Nos Estados Unidos,
o porcentual é de 15,7% e na No-
ruega, país com a maior presen-
ça de conselheiras, é de 40%. “A
diversidade de perfis é impres-
cindível para o bom desempe-
nho de um conselho”, diz Rober-
ta Nioac Prado, conselheira do
IBGC. “A presença feminina, em
muitos casos, garante essa diver-
sidade, mas ainda é pequena.”

A segunda informação desse
retrato também indica um outro
atraso. Há poucos conselheiros
independentes. A recomenda-
ção dos órgãos de governança
corporativa é de que mais da me-
tade dos membros não tenha li-

gação com a empresa e com os
controladores. Para as compa-
nhias que estão listadas nos ní-
veis mais altos de governança da
BM&FBovespa, a exigência míni-
ma é de 20%. E é exatamente es-
se o porcentual predominante
nas companhias brasileiras. Em
geral, elas cumprem o mínimo.

Na comparação com o merca-
do de capitais mais maduro do
mundo – o americano – o Brasil
perde feio. Lá, 84% dos assentos
são ocupados por independen-
tes. “Esse seria o melhor dos
mundos”, diz o consultor de go-
vernança Herbert Steinberg. “O
ideal é sempre ter alguém livre
para se opor e criticar.”

Se essa lista aí de cima fosse
um conselho imaginário, seria
um exemplo até que generoso da
presença de independentes. À
primeira vista, há quatro exem-
plares deles entre os mais in-
fluentes conselheiros do País: o
ex-ministro Mailson da Nóbre-
ga, que costuma emprestar seu
nome para os conselhos de que
participa; o ex-consultor da
Booz Allen Oscar Bernardes –

MAILSON DA NÓBREGA

O CONTROLADOR

GUILHERME A. FERREIRA

JOSUÉ GOMES DA SILVA
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✽ Samir Zraick é um velho
amigo de Eliezer Batista – pai
de Eike Batista, fundador do
grupo EBX. Entre 1971 e 1986,
Zraick foi diretor financeiro e
presidente da subsidiária ame-
ricana da Vale do Rio Doce,
comandada naquela época
justamente por Eliezer. Isso
explica a presença deste se-
nhor de 71 anos em cinco em-
presas do grupo EBX. Embora
tenha sido convidado pelos
controladores para integrar o
conselho, por conta do forte
laço de amizade, Zraick é apre-
sentado pelas empresas co-
mo consultor independente.
Desde 2006, está também na
Embraer. Zraick não dá entre-
vistas e não tira fotos.

✽ Braço direito da família Mo-
reira Salles, Israel Vainboim,
de 68 anos, fez carreira no Uni-
banco e representou a institui-
ção em dezenas de conselhos.
Em 2008, quando estava pres-
tes a se aposentar e com a
ideia de deixar todas as ativida-
des do banco, Vainboim rece-
beu mais uma missão dos che-
fes – a de reforçar a presença
dos fundadores do Unibanco
no conselho da empresa que
acabara de ser criada, na fu-
são com o Itaú. Vainboim tam-
bém participa dos conselhos
da Embraer e da Iochpe-Ma-
xion. Ele liberou sua cadeira
na Usiminas há dois anos “por-
que não tem mais idade para
se incomodar”.

✽ Conhecido por ser um dos
protagonistas do desenvolvi-
mento do Brasil, o engenheiro
Eliezer Batista, de 88 anos,
reservou seus conselhos para
o filho Eike, fundador do Gru-
po EBX. Sua participação nas
reuniões de administração do
grupo estão diretamente liga-
das ao laço familiar com o do-
no, mas não é só isso. Eliezer
é entendido em vários dos se-
tores em que seu filho atua.
Ele começou a trabalhar na
Vale do Rio Doce em 1949 e
ocupou a presidência da com-
panhia nas décadas de 60 e
80. Já foi conselheiro de uma
série de empresas e é o único
desta lista que já aparecia no
ranking dos mais influentes
em 1997. Hoje, Eliezer Batista
atua apenas nas empresas do
filho e no Grupo Monteiro Ara-
nha, fundado por um antigo
amigo seu.

✽ Foi por afeição que o presi-
dente do Itaú BBA, Candido
Bracher, ocupou pela primeira
vez a cadeira de um conselho
de administração. Filho do ban-
queiro Fernão Bracher, funda-
dor do BBA, Candido passou a
se dividir entre as funções exe-
cutivas no banco e a de conse-
lheiro do colégio Santa Cruz,
onde estudou. “Ajudo com cor-
reção de mensalidade, reajus-
te de professores.” Esse é o
conselho em que Candido está
há mais tempo. No Pão de Açú-
car, ele também tem cadeira
cativa. Está no conselho da
desde que o pai – amigo de
Abilio Diniz – deixou a função
em 2005. Aos 53 anos, ele tam-
bém integra os conselhos da
BM&FBovespa e do próprio
Itaú, que em 2002, comprou o
banco de sua família. “Não me
considero conselheiro. Sou um
executivo”, diz. E reforça que
não está aberto a novos convi-
tes para ser conselheiro.

O PAI

SAMIR ZRAICK

✽ Depois de trabalhar 34 anos
no Citibank, como número um
do banco no Brasil e no exte-
rior, Álvaro de Souza passou a
ser convidado para atuar co-
mo conselheiro de empresas
que queriam abrir o capital
fora do País. O primeiro convi-
te, em 2003, veio da Gol, onde
ele está até hoje. Foi Álvaro
quem aproximou os controla-
dores da companhia aérea do
atual presidente Paulo Ka-
kinoff, que assumiu o cargo
em junho. Administrador de
um fundo que compra partici-
pações em pequenas empre-
sas, ele se considera um con-
selheiro independente. Antes
de aceitar qualquer convite,
faz uma varredura nas contas
da empresa. “Não gosto de
conhecer o negócio só a partir
da sala do conselho”, diz.

ISRAEL VAINBOIM

CANDIDO BRACHER

ÁLVARO DE SOUZA

que fez seu portfólio de conse-
lhos entre antigos clientes; o ex-
executivo do Citibank, Álvaro
de Souza; e Nildemar Secches –
que atua como independente
em cinco conselhos, exceto no
da BRF, onde foi executivo por
mais de uma década. “A indepen-
dência de um conselheiro é algo
difícil de se constatar porque la-
ços de amizade também influen-
ciam”, diz Mendes-da-Silva.

E uma terceira constatação:
entre os notáveis, sete acumu-
lam a participação em mais de
cinco conselhos – número máxi-
mo na orientação do IBGC. Só-
cio da empresa de investimen-
tos Bahema, Guilherme Affonso
Ferreira aparece em oito conse-
lhos e diz que conta com a ajuda
dos seus analistas para se prepa-
rar para as reuniões. “As empre-
sas exigem mais ou menos dos
conselheiros, dependendo do
momento em que se encon-
tram”, afirma. “Agora, a Gafisa
(que registrou R$ 1 bilhão de pre-
juízo em 2011) está tomando
60% do meu tempo.”

Mailson da Nóbrega, está em

sete conselhos. E Nildemar Sec-
ches, em seis. “Para cada reu-
nião, é preciso até três dias para
se preparar”, diz Roberta, do
IBGC. “Como a maioria dos con-
selheiros mantém outras ativi-
dades, fica muito puxado.”

Para não perder pontos no Ín-
dice Dow Jones de sustentabili-
dade corporativa, o Itaú, por
exemplo, exige que seus conse-
lheiros participem de, no máxi-
mo, quatro conselhos.

Conexões. O estudo feito pela
Fundação Getúlio Vargas, e atua-
lizado a pedido do Estado, foi o
primeiro levantamento a mos-
trar as relações entre conselhei-
ros no País e a revelar quem são
os mais “conectados”. Nos Esta-
dos Unidos, o “entrelaçamento
de conselhos” é estudado há
mais de uma década, com foco
no conflito de interesses que po-
de haver quando duas ou mais
empresas compartilham o mes-
mo conselheiro.

Um caso que ficou conhecido
no mercado americano foi o do
presidente do conselho do Goo-

gle, Eric Shmidt, que por três
anos foi também conselheiro da
Apple. A saída dele em 2009 coin-
cidiu com um momento em que
as duas empresas estavam pas-
sando de parceiras a concorren-
tes. Na época, especulou-se que
a presença dele no conselho da
empresa de Steve Jobs estava
sendo investigada por órgãos an-
titruste e que isso também teria
motivado sua saída.

No mapa de relacionamento
feito pela FGV não foi identifica-
do nenhum compartilhamento
de conselheiros entre compa-
nhias concorrentes. É mais co-
mum a ligação entre clientes e
fornecedores. A construtora Ga-
fisa, por exemplo, compartilha o
o conselheiro Guilherme Affon-
so Ferreira, com a fabricante de
telhas Eternit. “Há um nítido po-
tencial de colaboração entre es-
sas duas empresas”, diz Mendes-
da-Silva. Ferreira não se lembra
de ter influenciado negócios en-
tre essas duas companhias, mas
diz que frequentemente apresen-
ta partes interessadas em fazer
alguma transação.

No início do ano, um caso de
compartilhamento causou des-
confortoentre acionistas minori-
tários da Petrobrás. Eles tenta-
ram eleger dois novos conselhei-
ros alegando que não se sentiam
representados pelos atuais. Jor-
ge Gerdau Johannpeter, da Ger-
dau, era um deles. Os acionistas
alegaramque ele, além deter liga-
ções com o governo (que contro-
laaestatal)éfornecedordaPetro-
brás. Na queda de braço, os mino-
ritários perderam.

Para evitar possíveis conflitos
de interesse, os conselheiros são
obrigados a informar à empresa
e à CVM sobre todas as compa-
nhias a que estão conectados.
“Quando o assunto, na reunião,
diz respeito a uma das empresas
com as quais tenho ligação me
abstenho de participar das dis-
cussões e deixo a sala”, diz Álva-
ro de Souza, conselheiro na Gol
e na Ambev.

Maso perigo,segundo oprofes-
sor Mendes-da-Silva, nem sem-
pre está na sala de reuniões. “O
fluxo de informações não para”,
diz. “Nem na hora do cafezinho.”

WESLEY
MENDES-DA-SILVA:
“A rede de
relacionamento
afeta diretamente
o fluxo de
informações
entre as
empresas,
para o bem
e para o mal”
PROFESSOR E PESQUISADOR DO
INSTITUTO DE FINANÇAS DA
ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO
DE EMPRESAS DE
SÃO PAULO DA FUNDAÇÃO
GETÚLIO VARGAS (FGV/EAESP).
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 6 ago. 2012, Negócios, p. N4-N5.




