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O escândalo dos
derivativos tóxicos

TASSO MARCELO/AE

THE NEW YORK TIMES

Quando Ralph Dandrea preci-
sou contratar funcionários para
sua empresa de webdesign,
achou que não teria problemas
para encontrar profissionais da
área de tecnologia da informa-
ção. Era 1998 e o boom da tecno-
logia estava a todo vapor. Mas
Dandrea, fundador e diretor exe-
cutivo da ITX Corporation, de
Pittsford, Nova York, procurou
por todo o país e teve dificulda-
des para encontrar candidatos.

Começou a buscar fora dos Es-
tados Unidos e descobriu um nú-
mero enorme de profissionais ta-
lentosos na Argentina. “Recebi
81 currículos que me surpreende-
ram”, disse. Selecionou sete can-
didatos. Mas, em vez de trazê-los
para Pittsford, deixou que traba-
lhassem a partir da Argentina.

Quase quinze anos depois,
Dandrea ainda tenta aperfeiçoar
o relacionamento. Hoje a empre-
sa tem 128 empregados traba-
lhando em tempo integral, in-
cluindo 72 na América do Sul. Só
42 se reportam a ele no escritó-
rio em Pittsford e 14 trabalham

em outros locais dos Estados
Unidos. “É muito divertido tra-
balhar desta maneira. Mas exis-
tem sempre desafios.”

Apesar dos benefícios de con-
tratar uma equipe à distância –
salários e despesas de escritório
podem ser menores em outros
países –, é difícil conseguir que
os empregados trabalhem de mo-
do coeso. As sugestões a seguir
partiram de empresários com ex-
periência no tema.

Responsáveis pela tarefa. Ken
Cauley, fundador do site de vi-
deogame Kombo.com, diz que a
parte mais difícil foi desenvolver
a responsabilidade dos funcioná-
rios. A empresa, que ele vendeu
para o GameZone em 2010, ti-
nha sede em Detroit. Seus 40 em-
pregados ficavam entre os Esta-
dos Unidos, Austrália, Canadá,
Honduras e Japão.

Um problema frequente era o
não cumprimento de prazos.
“Grandes ideias não funciona-
vam”, disse Cauley, hoje presi-
dente e fundador da empresa de
publicidade online Advanced
Media. Sua primeira ideia foi re-
solver o problema com dinheiro,
pensando que se as pessoas tives-
sem um salário maior, iriam se
dedicar mais. Isso não ajudou.

Em 2006, quatro anos após
abrir a empresa, ele decidiu que
a equipe precisava de regras pre-
cisas. Ele e os empregados desen-

volveram então a “Bíblia Kom-
bo”, um documento de 40 pági-
nas que detalhava o que fazer
quando surgissem problemas e
as consequências de se cometer
um erro. Funcionou: o pessoal
passou a cumprir os prazos e a
produtividade aumentou.

Kuty Shaley, fundador e dire-
tor da Clevertech, que fabrica
software e aplicativos sob enco-
menda, também enfrentou pro-
blemas de prazos não cumpri-

dos. Sua companhia tem sede
em Woodmere, Nova York, e fun-
cionários em países como Índia,
Israel e Paquistão. Shaley envia a
meta diária para os funcionários
pelo Yammer, uma rede social in-
terna para empresas.

Mas o não cumprimento de
prazos não era o pior problema.
De vez em quando os funcioná-
rios nem apareciam. Hoje ele exi-
ge que todos usem celulares, pa-
ra que ele possa localizá-los se

não apresentarem seu relatório.

Recursos visuais. Os empresá-
rios precisam compreender e ser
sensíveis às diferenças culturais,
diz Shaley. Alguns funcionários
de Shaley na Moldávia e Ucrânia
sempre tinham problema com
os frequentes blecautes – ele pre-
cisou comprar geradores para
eles. Um empregado paquista-
nês pediu um dia de licença para
sacrificar uma cabra.

Os argentinos, segundo Dan-
drea, adoram feriados. Com fre-
quência tiram livre um ou dois
dias por mês e, se o feriado cai na
terça-feira, ficam em casa já na
segunda. Certa vez um cliente te-
ve um problema numa noite de
sexta-feira e ninguém o auxiliou
até a quarta-feira seguinte por-
que o gerente de projetos argen-
tino tirou dois dias de folga. “O
cliente ficou furioso.” Dandrea,
então, aprendeu a coordenar os
horários entre os países. Se o es-
critório na Argentina está fecha-
do, alguém terá de garantir o ser-
viço em outro país.

Às vezes a comunicação pode
ser um problema. Em algumas
culturas, as pessoas dizem “sim”
demais – mesmo que não quei-
ram dizer “sim”: estão apenas di-
zendo que o estão ouvindo.

Shaley perdeu tempo em lon-
gas reuniões falando sobre um
projeto e distribuindo tarefas pa-
ra, no final, o trabalho não refle-
tir suas instruções. Aprendeu
que a melhor maneira de passar
a mensagem é torná-la visível.
Ele usa o Jing, um programa que
permite às pessoas compartilha-
rem imagens capturadas na tela
do computador, vídeos e outras.
“Todos conseguem entender
uma foto ou vídeo muito melhor
do que palavras. Isso vale até pa-
ra os funcionários e clientes nos
Estados Unidos.” /TRADUÇÃO DE

TEREZINHA MARTINO

Naiana Oscar

Desde que o escândalo dos deri-
vativos, envolvendo empresas
como Sadia e Aracruz, veio à to-
na em 2008, os conselhos de ad-
ministração das empresas brasi-
leiras de capital aberto nunca
mais foram os mesmos. A preo-
cupação com a transparência au-
mentou, a gestão de riscos ficou
mais sofisticada e os conselhei-
ros estão mais próximos do que,
por definição, deveria ser o seu
papel. “É um fato: a governança
corporativa no Brasil se divide
em antes e depois do episódio
dos derivativos”, diz Rodrigo Zei-
dan, professor da Fundação
Dom Cabral.

Na semana passada, essa dis-
cussão ganhou mais um elemen-
to – e gerou controvérsias. A Co-
missão de Valores Mobiliários
(CVM) fez um acordo com os
acusados no caso de especula-
ção com derivativos cambiais
que levou a Aracruz a um rombo
de R$ 4,8 bilhões. Entre os 17 en-
volvidos, 15 aceitaram pagar R$
800 mil para dar fim ao processo
que já se estende por quatro
anos. O ex-presidente da compa-
nhia, Carlos Augusto Aguiar, pa-
gará R$ 1,2 milhão. Só o diretor
financeiro, Isac Zagury, não ade-
riu ao acordo – mas, segundo fon-
tes, ainda deve tentar um acerto.

Retrocesso. O desfecho sur-
preendeu quem esperava um en-
caminhamento mais rigoroso
por parte da CVM. Autor de vá-
rios livros sobre governança cor-
porativa e consultor de empre-
sas, Herbert Steinberg é categóri-
co ao dizer que o “acordão” é um
retrocesso em relação a tudo que
se discutiu desde a origem do epi-
sódio com os derivativos. “A au-
tarquia perdeu a oportunidade
de dizer o que um conselheiro
pode e o que não pode fazer”, afir-
ma. “A partir de agora, está tudo
liberado. Virou festa.”

Para Steinberg, os envolvidos
tinham de ser submetidos a um
julgamento, correndo o risco de
pegarem a pena máxima que,
nesses casos, é a proibição de
exercer cargos administrativos
por um certo período. O próprio
comitê técnico da CVM reco-
mendou que o caso fosse levado
a julgamento para nortear a atua-
ção dos administradores daqui
em diante. Mas os diretores da
autarquia ignoraram a sugestão.
“O acordo não tem um efeito tão
didático para o mercado quanto
tem o julgamento em si”, diz
Norma Parente, ex-diretora da
CVM e professora de direito so-
cietário da PUC-Rio. “Trata-se

de um caso em que os adminis-
tradores faltaram com os deve-
res de diligência, entre eles o de
vigiar e monitorar as ações dos
executivos.”

Semelhanças. Nesse e em vá-
rios outros aspectos, os casos Sa-
dia e Aracruz são muito pareci-
dos. Como grandes exportado-
ras, essas empresas costuma-
vam fazer operações de derivati-
vos para se proteger de repenti-
nas desvalorizações cambiais – o
que é comum em países emer-
gentes como o Brasil.

O problema é que algumas
dessas empresas passaram a fa-
zer essas operações não para se
proteger e sim para especular e
obter ganhos financeiros com as
transações. Com o estouro da cri-
se internacional, em 2008, a casa
caiu. E os ganhos que elas vi-
nham acumulando nos últimos
anos viraram um prejuízo sem
precedentes nos balanços des-
sas companhias. A Sadia perdeu
R$ 2,5 bilhões e a Aracruz, quase
o dobro disso. Em geral, os conse-
lheiros alegaram desconhecer
tais transações.

Em dezembro de 2010, os en-
volvidos no caso Sadia foram jul-
gados e condenados a pagar uma
multa de R$ 2,6 milhões no total.
A pena mais dura foi aplicada ao
ex-diretor financeiro da compa-
nhia, Adriano Ferreira, proibido

de ocupar qualquer função admi-
nistrativa por um prazo de três
anos.

Seguros. A punição meramen-
te financeira é alvo de crítica en-
tre especialistas em governança
corporativa, já que vem perden-
do seu efeito instrutivo à medida
em que as empresas oferecem se-
guros aos seus conselheiros e
executivos para protegê-los des-
se tipo de processo. O mercado
de seguros voltado para adminis-
tradores dobrou em dois anos. E
só no primeiro semestre de 2012
movimentou R$ 88 milhões em
prêmios, segundo dados da Supe-
rintendência de Seguros Priva-
dos.

O “boom” dos seguros para
executivos também é uma heran-
ça do episódio com os derivati-
vos. Desde 2003, o Código Civil
brasileiro atribui aos conselhei-
ros responsabilidade legal por

decisões que desrespeitem os in-
teresses e os direitos de fornece-
dores, funcionários, clientes ou
acionistas. A punição pode pas-
sar pelo bloqueio da conta cor-
rente e de outros bens pessoais,
até a proibição de que ele exerça
qualquer função em empresas
de capital aberto e multas milio-
nárias. “Mas isso só começou a
assustar mesmo depois do escân-
dalo dos derivativos, quando se
começou a discutir as responsa-
bilidades dos membros dos con-
selhos”, diz Lucas Scortecci, ge-
rente de produtos financeiros da
seguradora Chartis no Brasil.
“Com a decisão da CVM, nossa
expectativa é que a demanda por
seguros para executivos aumen-
te ainda mais.”

Mas não foram só as segurado-
ras que viram com bons olhos o
desfecho do caso Aracruz na
CVM. Rodrigo Zeidan, professor
da Fundação Dom Cabral, que se
dedicou a estudar a especulação
com derivativos, defende que
não houve má fé por parte dos
administradores e que, por isso,
levar o caso para julgamento não
faria sentido. “A maior punição
para esses profissionais já foi da-
da: é o dano incalculável à reputa-
ção deles”, diz o executivo.
“Uma das melhores lições que
os conselhos e as empresas po-
dem tirar dessa história é a de
não repeti-la.”

Como administrar uma empresa espalhada pelo mundo

● O caso Aracruz, desde a ori-
gem, em 2009, sempre gerou
divergências nos bastidores da
CVM. Uma delas, segundo apu-
rou a ‘Agência Estado’, estendeu-
se até a semana passada, quan-
do a autarquia e o Ministério Pú-
blico Federal fecharam um acor-
do, livrando os executivos do jul-
gamento, sem presunção de cul-
pa. Até as vésperas de a decisão
ser anunciada, havia discordân-
cia a respeito da investigação ou
não dos administradores.

Dois conselheiros foram acusa-
dos e, apesar de toda a repercus-
são em torno do caso, nove deles
nem foram ouvidos. O acordo pro-
posto – e aceito – num total de R$
13,2 milhões, contemplou todos
os membros do conselho de admi-
nistração da Aracruz. Os interro-
gatórios e a investigação foram
definitivamente descartados. A
própria CVM reconhece que o
entendimento não foi unânime.
Por fim, venceu a tese de que a
autarquia já criou precedente no
caso de derivativos da Sadia, jul-
gado em 2010, e que um acordo
em nada mudaria a jurisprudên-
cia. / SABRINA VALLE

2007
Empresas iniciam especulações
com derivativos tóxicos, para
obter ganhos com repentinas
desvalorizações cambiais

2008
Crise mundial faz empresas co-
mo Aracruz e Sadia registrarem
perdas bilionárias com especula-
ção de derivativos

2010
Caso Sadia é julgado pela CVM,
que condena dez executivos e
conselheiros a pagarem multa
de R$ 2,5 milhões. Em seguida,

a CVM suspende o julgamento
dos 17 envolvidos no caso de
derivativos da Aracruz, que provo-
cou um rombo de R$ 4,8 bi.

2012
Diretores da CVM decidem
não levar caso Aracruz a julga-
mento e fazem acordo de R$
13 milhões com executivos

HEATHER AINSWORTH/THE NEW YORK TIMES

Polêmica
até na CVM

Os conselhos pós-Aracruz

O que muda na vida
dos conselhos de
administração com
o “acordão” que
pôs fim ao processo
dos derivativos

● Rombo

As lições de empresários
americanos que
aprenderam na prática
a gerenciar funcionários
à distância

Virada.
Após a crise,
a Aracruz
se juntou à
Votorantim
em 2009
e virou a
Fibria, que
fabrica papel
e celulose

R$ 4,8 bi
foi o prejuízo registrado
pela Aracruz após o estouro
da crise financeira com as
operação de especulação
envolvendo derivativos. Na
mesma época, a Sadia perdeu
R$ 2,5 bilhões

Global. Mais da metade da equipe que Dandrea monitora de Nova York está em outros países
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Text Box
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