
ovos currículos para a área 

de governança corporativa 

estão na mira das consul

torias de recursos humanos . Em 

algumas recrutadoras, a procura 

por profissionais do setor aumen

tou 20% em 2012, em compara

ção ao ano anterior. "As empresas, 

principalmente as que dependem 

de investimentos do mercado de 

capitais, têm percebido o valor 

que as boas práticas agregam aos 

negócios", avalia Roberta Prado, 

conselheira de administração do 

Instituto Brasileiro de Governança 

Corporativa (IBGC). 

O gar impo de talentos se acen

tuou a partir de 2010, com maior 
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ênfase entre as companhias abertas. 
Mas as organizações fechadas, os 
grupos familiares e unidades preo
cupadas com a longevidade dos ne
gócios também estão ampliando os 
quadros. Há novas exigências para 
o posto, segundo os especialistas. 
Currículos com experiências multi
disciplinares, em áreas estratégicas 
da empresa, além de conhecimen
tos em marketing, redes sociais e 
relações governamentais, chamam 
a atenção dos conselhos. 

Nas empresas, o profissional re
cebe denominações como diretor-
superintendente, assessorou secre
tário de governança. "Companhias 
maiores podem criar cargos para a 
área ou contratar consultorias que 
sugerem um modelo interno de 
governança", diz Roberta. Quando 
recrutados in ternamente - geral
mente or iundos de depar tamen
tos como relações com investido
res (RI), planejamento, auditoria, 
finanças ou jurídico -, g a n h a m as 
vagas os funcionários que acumu
lam mais de dez anos de serviços 
prestados e conhecem profunda
mente a cultura da organização. 

No dia a dia, o "board" espera 
que os executivos ent reguem me
lhorias na estrutura de governança 
e disparem recomendações sobre 
o moni to ramento de práticas de 
gestão, canais de comunicação, 
prestação de contas e "complian-
ce". Ele deve ajudar os acionistas 
a valorizar a organização, além de 
melhorar o retorno do investimen
to de forma sustentável e no longo 
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prazo. "As companhias querem ver 
melhores resultados", afirma. 

Para pilotar bem o barco, o 
profissional de governança deve 
apresentar ainda um conhecimen
to multidisciplinar sobre nichos 
como tecnologia da informação 
(TI), gestão de processos, controle 
de riscos, auditoria e ética. Capa
cidade de comunicação, organiza
ção, visão estratégica e liderança 
também são requisitos exigidos. 
Em postos seniores, a faixa salarial 
média é de R$ 20 mil, podendo 
chegar a uma remuneração equi
valente a outras diretorias. 

Na Natura há 13 anos, o diretor 
de governança corporativa Moacir 
Salzstein foi convidado a assumir o 
posto depois de assessorar a presi
dência e secretariar as reuniões do 
conselho durante cinco anos. An
tes de trabalhar na área, foi diretor 
de planejamento estratégico. En
genheiro químico com mestrado 
em administração de empresas, ele 
prepara a agenda das atividades de 
governança, analisa materiais que 
chegam às reuniões dos comitês e 
coordena auditorias internas. "É 
preciso ter a confiança da compa
nhia, dos acionistas, conselheiros e 
do corpo gerencial", diz. "E ainda 
trabalhar com mui to conhecimen
to do negócio, b o m senso e diálogo 
entre os departamentos." 

Desde que tomou o leme da 
governança na Natura, Salzstein 
conseguiu aumenta r a proximi
dade entre pequenos e grandes 
acionistas, apr imorou as pautas 
discutidas nos encontros e fortale
ceu a participação dos conselhei
ros. "Não existe boa governança 
sem resultados. Eles é que dirão se 
o modelo gerou algo importante 
para a organização", ensina. 

Para João Marco Beltrão Fre
derico, d i re tor da consul tor ia de 
RH Michael Page, as companh ia s 
que rem que o executivo assegure 
t ransparência aos controles cor
porat ivos e apon te eventuais im
pactos f inanceiros para pro teger 
os s takeholders . A empresa re
gis t rou em 2012 um crescimento 
de 20% nos processos de recruta-

m e n t o desses profissionais, ante 
o a n o anterior . 

Além das firmas de capital 
aberto, há procura por executivos 
em organizações em fase de pro
fissionalização, que correm atrás 
de oferta pública inicial de ações 
(IPO) ou que têm investimento es
trangeiro. Nas seleções, Frederico 
encontra candidatos formados em 
administração, economia e direito. 

A necessidade de a l inhamento 
com padrões internacionais tam
bém leva a governança corporativa 
aos corredores das empresas brasi
leiras, segundo Patrícia Epperlein, 
CEO da consultoria de RH Mariaca. 
"A busca de novos mercados passa 
pela ampliação do setor, porque os 
parceiros do exterior são exigentes 
e definem se a organização pode 
ou não atuar com eles", afirma. 

Patrícia observa que, como o 
setor está cada vez mais formaliza
do, o candidato à vaga deve chegar 
"pronto" à empresa. "Antigamen
te, o executivo podia assimilar 
informações depois de assumir 
a função." Hoje, precisa dominar 
o assunto antes de ser admitido. 
O essencial, segundo a especialista, 

é que o profissional tenha uma es
pecialização em governança ou ex
periência no ramo. A vivência em 
processos de abertura de capital 
também é importante 

Para Ana Paula Chagas, sócia 
responsável pela prática de CEOs 
e conselheiros da 2GET, de recru
tamento e seleção, as diretorias 
procuram líderes que acelerem 
o retorno do investimento dos 
stakeholders com equilíbrio entre 
as partes interessadas. "Ele deve ser 
capaz de se posicionar e ser ouvido 
pelos acionistas, pelo presidente do 
conselho e seus pares", diz. "O ideal 
é mostrar habilidades diferentes, 
que deem visões e perspectivas di
versas, durante as assembleias." 

Ana Paula observa ainda que o 
perfil procurado no segmento mos
tra mudanças, com a procura de 
mais competências que faltam aos 
conselhos. Experiências em marke
ting estratégico e conhecimento do 
consumidor, redes sociais e relações 
governamentais têm surgido na lis
ta de novas exigências ao posto. 

Há 27 anos no Grupo Algar, 
empresa brasileira de controle fa
miliar não listada em bolsa, Teruo 
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Murakoshi é diretor de governança 

corporativa desde 2010. "Minha 

experiência e conhecimento ante

rior estão nas áreas de planejamen

to, controle e finanças", explica o 

executivo, formado em adminis

tração de empresas, com MBA em 

finanças e RI. "O crescimento da 

companhia e a preocupação com 

uma gestão adequada dos riscos 

apontaram para a necessidade de 

uma governança mais profissional." 

A organização atua nos setores de 

TI, agronegócios, serviços e turismo. 

Como agente facilitador dos 

processos de governança, as ativi

dades de Murakoshi compreendem 

o suporte ao presidente do conse

lho e aos CEOs na definição dos as

suntos nas reuniões, atualização de 

regimentos internos e elaboração 

de u m relatório anual corporativo. 

"Precisamos ser uma ponte entre o 

conselho e a gestão executiva, asse

gurando que as informações fluam 

livremente", diz. Desde que assu

miu, o diretor implantou um por

tal de governança, com um banco 

de dados para o conselho e comi

tês, e um programa de introdução 

de novos conselheiros, que inclui 

visitas às unidades de negócios. 

Para Sandra Finardi, diretora 

da consultoria DMRH, a área de 

governança caminha para tomar 

um papel de ponta nas empresas. 

"Passamos por um m o m e n t o de fu

sões, aquisições, busca de capitais e 

de financiamento", diz. "Os investi

mentos nesses especialistas vêm de 

grupos familiares que se preparam 

para acessar o mercado de capitais 

ou receber novos sócios que exi

gem controles maiores." 

O profissional também deve 

saber analisar os projetos que se

rão importantes para o futuro da 

companhia, segundo Darcio Crespi, 

partner da consultoria Heidrick & 

Struggles. Para isso, precisa garantir 

a criação de processos de sucessão. 

O especialista observa que a seleção 

dos gerentes de governança ganha 

novos ares. "Há alguns anos, pes

soas de confiança dos controladores 

eram nomeadas para o cargo. Agora, 

a escolha é pelo valor profissional, 

com indivíduos mais preparados." 

A melhor qualificação trouxe 

ganhos no holerite. Segundo San

dra, da DMRH, os salários no mer

cado variam, mas podem alcançar 

R$ 18 mil mensais. Levantamento 

feito pelo IBGC, entre 39 empresas, 

revelou que 40% dos profissionais 

que exercem funções relacionadas 

à secretaria de governança têm fai
xa salarial superior a R$ 20 mil ao 
mês. Os que recebem de R$ 10 mil 
a R$ 15 mil representaram 30% dos 
entrevistados, e 20% ganhavam de 
R$15 mil a R$20 mil. 

Com a maior exigência dos pro
cessos seletivos, a procura por espe
cializações na área também segue 
em escalada. A Fundação Instituto 
de Pesquisas Contábeis, Atuariais 
e Financeiras (Fipecafi) oferece um 
MBA de governança corporativa há 
três anos. A turma de 2013 reúne 
19 alunos, número 30% superior ao 
curso anterior, segundo o coorde
nador Marcelo Coimbra. 

Na B.I. International, o curso 
Master em Governança Corpora
tiva e Valuation (MGA) teve o vo
lume de matrículas triplicado em 
dois anos. "Passamos de 15 alunos, 
em 2011, para 45 estudantes, em 
2013", diz a coordenadora Anna 
Maria Guimarães. Já no Grupo FBM, 
de educação executiva, os cursos 
semestrais de governança viraram 
bimestrais, com uma média de 25 
pessoas por turma. "A maioria dos 
alunos é de homens, com 60% do 
total, mas há crescimento de inte
resse entre as mulheres", diz o sócio 
do FBM, Eduardo Silva. 
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Text Box
Fonte: Valor Especial:  Especial Governança Corporativa, São Paulo, p. 64-68, jun. 2013. 




