
Com dez anos de empresa,
o gerente geral de Opera-
ções da empresa de tecnolo-
gia Datasul, Edimilson Cor-
rêa, acaba de ser promovido
a diretor de Produtos e Tec-
nologia. O executivo fica res-
ponsável por uma equipe e
vai coordenar o trabalho das
franquias de desenvolvimen-
to de novos projetos.
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Depois de atuar em empresas
como Citibank e Deutsche
Bank Investimentos, André
Rosa (foto) agora tem o desa-
fio de comandar a área de Ca-
pital Markets da consultoria
imobiliária Jones Lang LaSalle,
junto ao executivo Fabio Macei-
ra. Sua meta é prospectar in-
vestidores e oferecer alternati-
vas de investimentos na área.
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Adotar medidas de transparência e ter conselho ativo ajudam a manter as ações valorizadas

CARREIRAS

ATRAÇÃO – Monforte, do IBGC, diz que um bom plano de governança traz segurança aos investidores

Marina Faleiros

No ano passado, sete novas em-
presas abriram capital e foram
listadas na Bolsa de Valores de
São Paulo (Bovespa). Todas
elas aderiram, pelo menos, ao ní-
vel 1 de Governança Corporati-
va da Bolsa, mostrando que ter
transparência e regras rígidas de
controle acionário não é tendên-
cia ou modismo, mas uma sólida
realidade para as companhias
que desejam ter suas ações valo-
rizadas. “A governança bem ins-
talada mostra que há planejamen-
to estratégico, gestão de riscos,
desenvolvimento do RH e de es-
trutura de capitais, transmitindo
grau de confiança maior para os
novos investidores”, afirma José
Monforte, presidente do conse-
lho do Instituto Brasileiro de Go-
vernança Corporativa (IBGC).

Para atingir estes resultados,
entretanto, é preciso que as com-
panhias também apostem em
gestores experientes e com capa-
cidade de aliar interesses, já que
é necessário um alinhamento
muito grande entre acionistas,
conselheiros e executivos. “Um
conselho bom é o que combina
pessoas da empresa, com profun-
do conhecimento da sua histó-
ria, e profissionais externos,
com um olhar novo e que levan-
tam questões em relação à insti-
tuição e seu futuro. Eles devem
interagir com confiança, lealda-
de e pensando sempre no negó-
cio”, diz o ex-ministro da Fazen-
da Pedro Malan, presidente do
conselho do Unibanco.

De acordo com ele, que fez pa-
lestra após a eleição do novo
conselho do IBGC na semana
passada, hoje em dia não existe
mais espaço para a velha concep-
ção de conselho pouco ativo. “É
preciso levar o trabalho a sério,
pois somos alimentados com
muitas demandas, estudos, rela-
tórios, informações e é importan-
te a presença e dedicação”, diz.

Em um país como o Brasil,
com muitas ações preferenciais
em circulação – ou seja, sem di-
reito a votos – o equilíbrio entre
as partes se torna ainda mais ne-
cessário. “O mercado de capitais

não está tão desenvolvido e exis-
te uma estrutura de propriedade
concentrada, em que as empre-
sas geralmente ficam nas mãos
de poucas pessoas”, diz Fábio
Chaddad, professor de adminis-
tração do Instituto Ibmec.

Por isso mesmo, adotar medi-
das de governança corporativa é
fundamental para se atrair novos
investidores e aumentar o valor
das ações da empresa. Quanto
mais confiança nas decisões to-
madas e clareza de ações, maior
é o preço que será pago pelos pa-
péis, devido à segurança que
eles passam. “O conselho acaba

se tornando o órgão máximo, ele
ouve as demandas dos investido-
res e é para o qual o executivo se
reporta”, diz Chaddad.

Para Marco Antonio Muzilli,
consultor independente de gover-
nança corporativa e ex-sócio da
KPMG, a adoção das medidas
de governança no Brasil surgiu
com a necessidade de as empre-
sas se adequarem a uma nova
realidade de mercado, com com-
petição, necessidade de visibili-
dade e pressão dos investidores,
além de escândalos financeiros
no exterior. “Ficou claro que as
grandes organizações necessi-

tam de comitês de auditoria.
É um método mais eficaz pa-
ra ajudar a alta administração
a verificar se há fraudes ou
não, ajudando na imagem de
mercado”, diz.

NOVO MERCADO
Com as práticas de governan-
ça corporativa, surgiu ainda o
Novo Mercado, composto
por empresas de capital aber-
to com distribuição apenas de
ações ordinárias. Isso se apro-
xima ainda mais do código de
conduta defendido pelo
IBGC, de que uma ação deve
equivaler a um voto. Com
mais regras e divulgação de
balanços e relatórios, estas
empresas ampliam os direitos
dos acionistas e melhoram a
qualidade das informações
passadas para seu público.

Na Bovespa, nove empre-
sas já adotam estas regras:
CCR Rodovias, Sabesp,
CPFL Energia , Dasa, Grende-
ne, Natura, Porto Seguro, Re-
nar e Submarino. Monforte,
que também é conselheiro da
Natura, explica que, para a fa-
bricante de cosméticos, abrir
o capital significou um com-
promisso irreversível com a
qualidade de gestão e que o
termômetro das atitudes da
empresa passa a ser o valor de
suas ações. “Mas os proces-
sos de governança já faziam
parte da cultura da empresa,
que há muito tempo atua com
transparência e divulgação de-
talhada de balanços”, diz.●
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