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Especial | Governança corporativa

Domingos Zaparolli
Para o Valor, de São Paulo

Na franqueadora Casa do Cons-
trutor não são apenas os olhos dos
sócios que engordam o caixa. Qua-
tro vezes por ano, Expedito Arena e
Altino Cristofolettti reúnem-se
com quatro conselheiros — um
economista, um consultor e dois
dirigentes de redes de franchising
— para conversar sobre o presente
e o futuro da rede fundada pelos
dois empreendedores em 1998,
em Rio Claro (SP). Nesses encon-
tros, que ocorrem desde 2010, fo-
ram detectadas algumas inconsis-
tências organizacionais e sugeri-
das soluções que estão mudando o
perfil da empresa.

Um exemplo: o desenvolvi-
mento de um plano de expansão,
tocado por um profissional con-
tratado para esse propósito e mu-
nido de um mapa geográfico de
oportunidades, fruto de pesquisa
mercadológica, não mais de “fee -
ling”. Contratos com novos fran-
queados agora são precedidos da
implementação de adequada in-
fraestrutura de suporte em tecno-
logia da informação, logística e
consultoria de campo.

“Nós crescemos muito nos últi-
mos cinco anos, recebemos prê-
mios de melhores franqueadores
do país, mas não tínhamos uma es-
tratégia consistente de expansão,
agora temos”, diz Arena. Com 140
lojas em operação, sendo 16 pró-
prias, a Casa do Construtor planeja
chegar a 270 no fim de 2013, sen-
do que boa parte virá da conversão
de concorrentes para a rede. No
momento, o tema do conselho é a
estratégia de sucessão dos funda-
dores e a contratação de um presi-
dente executivo profissional, o que
deve ocorrer em 2013.

Arena diz que a necessidade de
estabelecer práticas de governan-
ça corporativa na empresa surgiu
do contato com a Endeavor, insti-
tuição de apoio ao empreendedo-
rismo. “Eles começaram a nos
questionar sobre estrutura organi-
zacional e percebemos que não tí-
nhamos nada formalizado, tudo
dependia da nossa sintonia, o que
é um risco.” Do estabelecimento
do organograma até a decisão de
formar um conselho, foram dois
anos. O conselho da Casa do Cons-
trutor é consultivo, ou seja, sem di-
reito a voto. Cada participante re-
cebe R$ 3 mil por reunião e o reem-
bolso de eventuais despesas. “Com
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Arena, da Casa do Construtor: planos de expandir o número de conselheiros e também o status do conselho

Soluções Conselheiros independentes detectam problemas e propõem mudanças na gestão das empresas

Visão externa ajuda a melhorar o caixa
certeza é um investimento, com
ótimo retorno”, afirma Arena. Ele e
o sócio planejam expandir o nú-
mero de conselheiros e mudança
de status para o conselho adminis-
trativo, com direito a voto.

A rede Casa do Construtor prevê
faturar R$ 100 milhões em 2012.
Mas a receita dos sócios, referente
a recebimento de royalties e parti-
cipação em lojas próprias, é bem
menor, por volta de R$ 16 milhões.
Nesse patamar, eles são uma exce-
ção no universo de empresas que
adotam práticas de governança
corporativa no Brasil. Como diz o
consultor e conselheiro Richard
Doern, coordenador temático do
Instituto Brasileiro de Governança
Corporativa (IBGC), hoje são as
empresas de porte médio, que fa-
turam entre R$ 50 milhões e R$
400 milhões anuais, as que mais
buscam a governança corporativa.
Entre as pequenas empresas, o
processo ainda é incipiente.

Para Doern, a governança cor-
porativa gera benefícios para to-
das empresas, independentemen-
te de seu porte, mas entre as pe-
quenas e médias pode trazer resul-
tados mais significativos. Isso por-
que o empreendedor é, geralmen-
te, um especialista em seu produto
ou serviço, e nem sempre tem o co-
nhecimento ou o distanciamento
necessários para a análise de ques-
tões administrativas e financeiras
ou mesmo para planejar o futuro
do empreendimento. “O conselho
tem a função de ajudar a olhar
além do dia a dia e pensar o plane-
jamento estratégico.” Outro bene-
fício: fazer a mediação de conflitos
entre sócios ou entre familiares
com interesses na empresa.

O consultor Carlos Airton Ro-
drigues, da Governance Solu-
tions, diz que é comum conselhos
formados por voluntários, pes-
soas do relacionamento do em-
preendedor, outros empresários,
fornecedores, prestadores de ser-
viços, como advogados e conta-
dores, que aceitam participar.
“Mas é preciso ter o cuidado de
convidar pessoas com habilida-
des complementares, uma espe-
cialista em finanças, outra em
gestão, alguém com visão do
mercado consumidor. Não pode
virar um comitê temático”, afir-
ma. A profissionalização do con-
selho é um segundo passo, que
pode vir com o apoio do IBGC,
que tem um banco de conselhei-
ros certificados.

Mas a governança corporativa
envolve outras práticas, além do
conselho. Pamella Gonçalves, ge-
rente da Endeavor, diz que o intui-
to é estabelecer transparência ao
empreendimento. Um ponto cha-
ve é auditar regularmente a em-
presa com o objetivo de descobrir
irregularidades e erros de proces-
so. “É melhor estabelecer métodos
de detectar problemas quando a
empresa ainda é pequena do que
descobri-los quando grandes e de
difícil solução”, afirma.

Outros procedimentos são a pu-
blicação de um código de conduta
interna e de relacionamento com
fornecedores e clientes e a formali-
zar a relação entre sócios em acor-
dos de acionistas ou cotistas. “É im-
portante pensar o que pode dar er-
rado na sociedade enquanto tudo
está bem, para não ser surpreendi-
do por questões aparentemente
secundárias que podem se tornar
fatais”, como a sucessão e partici-
pação de familiares na empresa.

Programa aprofunda
conhecimentos na área
Martha Funke
Para o Valor, de São Paulo

Em 2010, o banco Vo l k s w a g e n
iniciou seu processo para criação
de um modelo de governança cor-
porativa, adotando práticas além
das normalmente exigidas pelo
ambiente regulatório brasileiro —
além de realizar auditorias inter-
nas e contar com auditores inde-
pendentes, a empresa, alinhada ao
código alemão de governança cor-
porativa Kodex e ao acordo de Ba-
seileia II, passou a seguir recomen-
dações do Instituto Brasileiro de
Governança Corporativa (IBGC).
Como resultado foi aceito como
associado patrocinador da entida-
de, título destinado ao seleto gru-
po de empresas que assumiram
compromisso com a boa gover-
nança. Hoje, conta com estrutura
de gestão colegiada composta de
conselho de administração, dire-
torias, comitês executivo e de audi-
toria e 11 comitês gerenciais, con-
forme seu balanço anual.

O cenário de evolução estimu-
lou Gislene Cabral, gestora de
governança corporativa, com-
pliance e prevenção e combate a
crimes de lavagem de dinheiro
da Volkswagen Serviços, a parti-
cipar da primeira turma do curso
de MBA em governança corpora-
tiva da Fundação Instituto de
Pesquisas Contábeis, Atuariais e
Financeiras (Fipecafi), ligada à
Faculdade de Economia, Admi-
nistração e Contabilidade (FEA)
da Universidade de São Paulo
(USP). A advogada de 37 anos es-
tá na empresa há quase dez anos

e optou pelo curso ao perceber a
importância dada ao tema. “Bus -
quei condições de ajudar no pro-
cesso contínuo de avaliação de
governança, incluindo a busca
de melhores práticas.” Estimula -
da pela necessidade e pela possi-
bilidade de capacitação técnica
para ficar à frente do projeto, Gis-
lene acabou tendo a oportunida-
de de ter a teoria e colocar em
prática o que aprendeu.

“O programa foi pensado para
aprofundar a informação no te-
m a”, diz Marcos Coimbra, coor-
denador do MBA, que tem parce-
ria do Instituto Brasileiro de Go-
vernança Corporativa (IBGC). De
acordo com ele, o curso inclui de
conceitos básicos sobre gover-
nança e melhores práticas até o
papel do conselho, gestão de ris-
co e compliance e é direcionado
à camada de alta gerência das
empresas, gente com em média
dez anos de experiência. “Não
são cursos para a massa, mas pa-
ra aqueles que querem aprofun-
dar seus conhecimentos ou al-
mejam cargos de diretoria ou
c o n s e l h o”, afirma.

O MBA da Fipecafi está na se-
gunda turma e tem inscrições
abertas para a terceira, em 2013. O
programa é um dos que surgiu no
país nos últimos dois anos, em
meio ao crescimento que estimu-
lou as empresas a refinarem a bus-
ca por sustentabilidade com estru-
turas de governança mais comple-
xas. Hoje, os interessados em apro-
fundar seus conhecimentos em
governança encontram ofertas de
Norte ao Sul do país.
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Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 13 dez. 2012, Especial governança corporativa, p. F6.




