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Es p e c i a l
Governança corporativa

Índice de ações de
empresas com boa
governança se
valoriza na bolsa. F3

Auditorias são indispensáveis para o controle da gestão

Um passo à frente

Aumento de
competitividade e
redução de riscos
levam empresas
de capital
fechado a adotar
boas práticas.
Po r Pa u l o
Va s c o n c e l l o s ,
para o Valor,
do Rio

Omundo dos negócios ca-
da vez mais se divide em
dois tipos de empresas:

as que já incorporaram práticas
de governança corporativa e as
que caminham para adotá-las.
Hoje, 406 companhias brasilei-
ras listadas na Bolsa de Valores
de São Paulo já operam dentro
de padrões elevados de exigên-
cias gerenciais, éticas e de
transparência. Dessas, 106 se
enquadram no altíssimo nível,
o Novo Mercado, no qual se
comprometem a adotar práti-
cas que excedem as determina-
ções da legislação em respeito
aos direitos dos acionistas e
com requisitos como a emissão
exclusiva de ações com direito
a voto nas assembleias.

A adesão atinge até empresas
familiares de capital fechado que
estão dispensadas por lei. Motivo:
a governança pode se tornar fator
de competitividade. Para um te-
ma tão recente, o avanço não dei-
xa de ser significativo. É uma ten-
tativa de blindagem para evitar a
repetição de episódios como o ca-
so da gigante americana de ener-
gia Enron, que empregava 21 mil
pessoas e faturava mais de
US$ 100 bilhões por ano antes de
ser atingida, em 2000, por um es-
cândalo financeiro que em me-
nos de um ano a levou à ruína.

No Brasil, os movimentos sur-
giram em 1999, quando o país ga-
nhou o seu primeiro código, ela-
borado pelo Instituto Brasileiro
de Governança Corporativa
(IBGC). A reformulação da Lei das
Sociedades Anônimas, em 2001,
o lançamento de uma cartilha da
Comissão de Valores Mobiliários
(CVM), em 2002, e a criação de
segmentos diferenciados — nível
1, nível 2 e Novo Mercado — de
empresas com padrões superio-
res de governança corporativa pe-
la Bolsa de Valores de São Paulo,
consolidaram o processo.

“Há 17 anos não se falava em
governança no Brasil. Hoje, o país
ainda vem atrás dos EUA, mas o
processo tem evoluído rapida-
mente. O certo é que o risco dimi-

nui e a empresa tem maior acesso
à capitalização, com um custo
menor ”, diz Adriane de Almeida,
superintendente adjunta de co-
nhecimento do IBGC. “O processo
que surgiu no rastro da crise de
credibilidade com as fraudes em
corporações americanas e de con-
trole do poder nas organizações
passa a ter um papel muito maior:
olhar o futuro da empresa”, diz
Dalton Sardenberg, coordenador
do núcleo de governança corpo-
rativa da Fundação Dom Cabral.

É essa busca pela perenidade
dos negócios que explica a incor-
poração de práticas de governan-
ça pelas empresas familiares de
capital fechado. De acordo com a
pesquisa da tese de doutorado
de Sardenberg, 39% das empre-

sas familiares médias e grandes
no Brasil já adotam conselhos de
administração formais, volunta-
riamente, embora apenas 5% de-
las sejam obrigadas a isso por se-
rem de capital aberto. Um dos
motivos é que os conselhos são
menos suscetíveis a conflitos de
interesses. Em 91% dos casos, o
presidente executivo das empre-
sas familiares brasileiras é um in-
tegrante da família.

Ainda que a política de gover-
nança não seja uma garantia de
sucesso dos negócios, um estudo
da professora Marina Araújo, da
Dom Cabral, com base na pes-
quisa mundial de competitivida-
de desenvolvida pelo Institute
for Management Development
(IMD) em 59 países ao longo dos

Do Rio

A auditoria, que não evitou no
passado o escândalo da Enron e
atingiu também a Arthur Ander-
sen, então a quinta maior empresa
do setor no mundo, é considerada
fundamental como instância de
controle da gestão dos executivos.
Já as consultorias, dizem especia-
listas, são importantes por reunir
experiências que podem ajudar a
definir o modelo de governança
mais indicado a cada empresa.

“O ideal é que a cada três anos
as empresas promovam uma mu-
dança de auditoria”, diz Dalton
Sardenberg, da Fundação Dom
Cabral. O primeiro passo, porém,
não é menos importante. Uma
pesquisa feita este ano pelo Hay

Group junto a 5.205 executivos
de 312 empresas brasileiras, reve-
la que 20% das companhias lista-
das na bolsa e 2% das não listadas
têm comitês de auditoria. “Histo -
ricamente, os números são sem-
pre crescentes. A governança cor-
porativa, que ganhou força na Bo-
vespa, se espalha em cascata para
as empresas familiares”, diz Hen-
ry Barochel, diretor e líder da prá-
tica de remuneração para a Amé-
rica Latina do Hay Group.

“A auditoria é indispensável no
processo de governança, mas a
consultoria depende de cada em-
p r e s a”, afirma Adriane de Almei-
da, do IBGC. Algumas empresas
preferem fazer a governança por
conta própria e fazem bem o pro-
cesso internamente. É o caso do

grupo que escolheu como CEO al-
guém que não era da família, por-
que precisava demitir parentes
que estavam na folha de empre-
gados da empresa.

Com consultoria ou não, mui-
tas companhias já entenderam
que é saudável entregar o princi-
pal cargo executivo e a presidên-
cia do conselho de administração
a pessoas diferentes. No Brasil, de
acordo com o IBGC, não há acú-
mulo nas duas funções em 70%
das empresas.

“Uma das evoluções mais per-
cebidas no processo de gover-
nança corporativa no Brasil é a
formação dos conselhos admi-
nistrativos e consultivos nas em-
presas”, revela Flávia Krauspe-
nhar, sócia e diretora da área de

assessoria financeira da Capitâ -
nia, uma empresa independente
que desenvolve projetos de solu-
ções de acompanhamento da
gestão financeira e estratégia de
controle para 40 empresas. “Ho -
je, conselho não é mais apenas
para o chá das cinco.”

O IBGC aponta que 91,7% das
organizações que adotam as
práticas de governança corpora-
tiva do Brasil têm conselhos de
administração. Já a pesquisa do
Hay Group revela que 17% dos
grupos não listados também
têm seus conselhos. A necessida-
de de as empresas moderniza-
rem sua alta gestão é responsá-
vel ainda por um processo acele-
rado de profissionalização dos
conselheiros independentes.

A globalização, as privatiza-
ções e a desregulamentação de
vários setores da economia brasi-
leira, que resultaram em um am-
biente corporativo mais compe-
titivo, revelam alguns números
significativos também em gover-
nança. Em 67% das empresas ou-
vidas pelo Hay Group, os mem-
bros dos conselhos são remune-
rados. A remuneração média de
um presidente de conselho é de
R$ 975.572,00 por ano e a de um
conselheiro, de R$ 744.493,00.
Em 54% das empresas os conse-
lheiros independentes são livres
para participar de conselhos de
outras empresas.

“A tendência é que a remune-
ração dos conselheiros, hoje basi-
camente feita como uma espécie

de jeton pela participação nas
reuniões, incorpore programas
de concessão de ações ou op-
ções”, revela Henry Barochel, do
Hay Group. (PV)

Fonte: Hay Group

A importância dos conselhos de administração
Pesquisa com 5.205 executivos de 312 empresas no Brasil

    Empresas listadas 
na bolsa

72% 
têm conselho 
de administração

20%
têm comitês 
de auditoria

     Empresas não 
listadas na bolsa

17% 
têm conselho 
de administração

2%
têm comitês 
de auditoria

Empresas listadas e não listadas na bolsa

39%
submetem integrantes 
do conselho a avaliações

67%
têm membros do conselho 
remunerados

R$ 975 mil
é a remuneração média anual 
do presidente do conselho

R$ 744 mil
é a remuneração média 
anual de um conselheiro

últimos 18 anos, constatou que
grandes empresas com conse-
lhos mais efetivos têm, além da
facilitação na implantação de
práticas éticas nas rotinas orga-
nizacionais, um incremento na
eficiência produtiva.

“Boas práticas de governança
não significam necessariamente
boa estratégia de negócios, mas
ajudam. Entre ter e não ter, é me-
lhor ter”, diz Fernando Fanchin,
analista de investimentos da Rio
B r av o, gestora de investimentos
com participação minoritária em
empresas como Va l i d , Metalúrgi-
ca Gerdau, Gafisa, Pão de Açúcar,
SulAmérica Seguros e Randon. A
Rio Bravo defende em todas elas
práticas de governança corporati-
va para enfrentar desafios como a
comunicação com o mercado,
conflitos entre acionistas e admi-
nistradores e o estímulo a uma
política de dividendos estável e
permanente. O pagamento de di-
videndos, afinal, deve compensar
os custos da governança, que po-
dem chegar a R$ 300 mil por ano.

A Eternit, fabricante de cober-
turas de amianto fundada em
1940, dobrou de 2004 para cá o
valor do dividendo pago aos 7 mil
acionistas, de R$ 0,45 para R$ 0,80
por ação, por ano. Um modelo ba-
seado no slogan “Bem-vindo aos
próximos 70 anos” lhe garantiu

pelo quarto ano consecutivo a li-
derança na América Latina em
governança na classificação
mundial da IR Global, elaborada
desde 1999 por analistas da Ar -
n o l d & Po r t e r, KPMG, MZ e Sodali.

Para conquistar a nota 86,5 e
ocupar a décima posição no ran-
king, a empresa criou o progra-
ma “Portas Abertas”, que abriu as
plantas de produção à sociedade,
obteve as certificações ISO 14001
e OHSAS 18001, aderiu ao Pacto
Global da ONU e ingressou no
Novo Mercado. Tudo dobrou: o
faturamento bruto anual, de R$
500 milhões para R$ 1 bilhão, e o
número de empregados, de 1.200
para 2.600. “Foi o melhor investi-
mento que a Eternit fez”, diz Ro-
drigo Luz, gerente de relações
com investidores da Eternit.

A operadora Oi, que enfrenta
queixas dos consumidores no
Procon e já passou por exigências
de investimentos operacionais
da Anatel, está em paz com os in-
vestidores. A empresa aderiu ao
Novo Mercado em março e é uma
das seis brasileiras na lista do IR
Global. “Com a reestruturação so-
cietária, o valor da ação subiu
27% contra uma queda de cerca
de dois pontos percentuais do
I b o v e s p a”, diz Alex Zornig, dire-
tor financeiro e de relacionamen-
to com investidores da Oi.

ANA PAULA PAIVA/VALOR

Adriane de Almeida: “Há 17 anos não se falava em governança no Brasil. Hoje, o processo tem evoluído rapidamente. O risco diminui e a empresa tem acesso à capitalização com custo menor”
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 13 dez. 2012, Especial governança corporativa, p. F1.
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