
Se hoje fosse tirada uma foto de
um conselho de administração
típico, em primeiro plano, esta-
riam engenheiros de 51 a 60
anos. Esse retrato é resultado de
uma pesquisa feita pela KPMG
com base em 228 Formulários
de Referência arquivados em
2011. O estudo — exclusivo para
o BRASIL ECONÔMICO — mostra
que, considerando o total de
1.382 membros, apenas 22%
são independentes.

No entanto, a tendência é
que, nos próximos anos, mais
economistas, empresários e
membros independentes ga-

nhem assentos nas reuniões, de
acordo com Sidney Ito, sócio-lí-
der da área de Risk Consulting e
responsável pelo levantamento.
“A tendência é de profissionali-
zação dos conselhos, por isso de-
vemos ver mais membros inde-
pendentes e pessoas vindas do
mercado financeiro. Além dis-
so, a tendência é que mais mu-
lheres integrem o conselho de
administração, independente-
mente da aprovação das cotas
para mulheres”, explica.

De acordo com o levanta-
mento, apenas 13% dos mem-
bros de Comitês de Auditoria
são contadores, contra 24%
que são engenheiros; 20% de
administradores; 18% de eco-
nomistas; 8% de advogados;

4% de empresários; 2% bancá-
rios; 1% é banqueiro; e 9% têm
outra especialização.

Já nos Comitês de Auditoria,
de empresas do Novo Mercado
e N1-2 (níveis 1 e 2), que somam
252 membros, 32% têm entre
61 e 70 anos; 30% têm entre 51 e
60 anos; 20% têm entre 41 e 50
anos; 5% estão acima dos 70
anos de idade; e 1% tem entre
20 e 30 anos. “A tendência é
que mais empresas criem comi-
tês de auditorias. Apesar de não
ser obrigatório no Brasil, todas
as companhias que abriram ca-
pital possuem. Isso se dá por
causa da pressão dos investido-
res estrangeiros para que as em-
presas criem. Isso é muito positi-
vo”, acrescenta Ito. ■ N.F.

No ápice da crise econômica, não
era raro ver os conselhos de admi-
nistração se reunirem para discu-
tir as finanças das companhias.
Depois de terem colocado a casa
em ordem e revisto as estraté-
gias, a pauta das reuniões se vol-
tou para riscos não relacionados
à atividade principal das empre-
sas. “As companhias de aviação,
por exemplo, sa-
bem que os aviões
podem cair e os
voos podem atra-
sar. Isso é ineren-
te à atividade.
Agora, estão de
olho naqueles ris-
cos que ninguém
está vendo”, afir-
ma Sidney Ito, sócio-líder da
área de Risk Consulting da
KPMG. São exatamente esses ris-
cos que podem afetar a imagem
das companhias. É o caso, por
exemplo, das transações do HS-
BC com o Irã, da manipulação da
taxa Libor pelos executivos do
Barclays ou ainda do envolvimen-
to da Zara com trabalho escravo.

De acordo com estudo do Re-
putation Institute concedido
com exclusividade ao BRASIL ECO-

NÔMICO, os setores de tecnologia,
cosméticos, produtos para consu-
mo e automotivo desfrutam de
uma reputação forte, enquanto
os setores ligados à prestação de
serviços tendem a ter uma reputa-
ção mais fraca. É o caso dos seto-
res de energia elétrica, saneamen-
to e telecomunicações. A pesqui-
sa também identificou exceções à
regra. Apesar de ter aparecido co-
mo vilão após a crise financeira,
o setor bancário está entre os 10

melhores do país.
Ao todo, foram
analisadas as 128
maiores empresas
de 21 setores.

De acordo com
Ana Luisa de Cas-
tro Almeida, dire-
tor geral da Repu-
tation Institute, a

gestão da reputação tem que co-
meçar pelas lideranças da compa-
nhia — seja pelo presidente ou pe-
lo conselho. É isso que vai permi-
tir a redução do distanciamento
entre a visão estratégica da em-
presa, a cultura organizacional e
as expectativas dos consumido-
res, fornecedores e acionistas
(stakeholders). “As empresas tra-
balham com riscos operacionais,
mas não olham para o risco repu-
tacional. A parte operacional po-

de afetar o lado financeiro, no en-
tanto, quando existe risco de re-
putação, demora-se mais para se
recuperar”, diz Ana Luisa, acres-
centando que as organizações bra-
sileiras não têm se preocupado
muito com essa questão. Não é à
toa que no ranking brasileiro de
melhores em reputação apare-
çam nos primeiros lugares empre-
sas de origem estrangeira: Goo-
gle, Sony e Nestlé.

Segundo Ana Luisa, é impor-
tante fazer gestão da reputação

— que passa por sete catego-
rias: produtos e serviço, inova-
ção, ambiente de trabalho, cida-
dania (responsabilidade social,
coporativa, ambiental), lideran-
ça (percepção da capacidade de
entrega do líder), governança e
desempenho financeiro— para
mitigar os riscos de crise. Mas,
caso aconteça, o primeiro pas-
so é assumir o erro e rapida-
mente se pronunciar sobre o as-
sunto. Depois, é importante to-
mar decisões imediatamente e

cuidar daqueles que foram afe-
tados pelo problema.

Roberto Faldini, coordena-
dor da Comissão de Governan-
ça Corporativa para Empresas
Fechadas do IBGC, afirma que o
gerenciamento pode mitigar cri-
ses. “A diversidade de qualida-
des e de experiências de conse-
lheiros traz uma oxigenação das
ideias. Quanto mais preparado
o conselho estiver, maiores as
possibilidade de evitar ou para
enfrentar as crises.” ■

Natália Flach
nflach@brasileconomico.com.br
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Risco de imagem é a maior
preocupação dos conselheiros

Maioria dos profissionais é
engenheiro de 51 a 60 anos

UBS procura novo presidente para o Brasil

Membro do conselho de
administração mais novo tinha
24 anos e o mais velho, 94

Divulgação

Google, Sony e
Nestlé são as

empresas que
aparecem como

melhores em
reputação no país

Com a crise internacional, conselhos
ficaram mais atentos ao lado financeiro

O UBS, maior banco da Suíça, está procurando um presidente para
sua subsidiária no Brasil já que Lywal Salles pretende se aposentar, de
acordo com duas fontes. Salles começou no UBS em outubro de 2010
sob um contrato de dois anos para construir a subsidiária brasileira
do banco baseado em Zurique. O UBS decidiu abrir uma nova filial após
vender o Banco Pactual em abril de 2010 por US$ 2,5 bilhões para André
Esteves e seus sócios, que criaram o Banco BTG Pactual. Bloomberg

Sidney Ito,daKPMG:empresasagorasevoltamàadministraçãodaqueles riscosmaisdifíceisdever

PERFIL DO COMANDO

Quem são os executivos que se sentam à mesa de controle

Fonte: KPMG
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IDADE

Engenheiros
30%

Administradores
21%

Economistas
16%

Entre 41 e 50
23%

Entre 61 e 70
26%

Entre 51 e 60 anos
30%

Entre 31 e 40
10%

Acima dos 70 
9%

Entre 20 e 30
2%

Empresários
9%

Outras
especializações

9%

Contadores
2%

Não divulgou
1%

Bancários
3%

Advogados
8%

De 1.382 membros de 
conselhos de administração, 
só 22% são independentes 
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 10 set. 2012, Primeiro Caderno, p. 31.




