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Governança corporativa é hoje determinante para tornar as empresas confiáveis e garantir seu 
futuro 
 
Há mais de dez anos, quando surgiu nos Estados Unidos e na Inglaterra, o termo governança 
corporativa – corporate governance – era visto apenas como o nome de mais uma teoria de 
gestão para acelerar o processo de modernização administrativa das grandes corporações e torná-
las mais atraentes para investidores. Uma ferramenta em benefício da eficiência. Mas depois de 
escândalos como Worldcom, Parmalat e Enron (em que aposentados viram suas poupanças em 
lotes de ações da empresa despencarem de US$ 1 milhão para risíveis US$ 8 mil), as práticas 
desse conceito passaram a ser quase obrigatórias.  
 
No século XXI, esse verdadeiro manual de transparência mudou mais uma vez de status, e de 
ferramenta passou a ser o próprio ofício. Em todo o planeta, sobretudo nas nações emergentes, a 
governança corporativa é um critério imprescindível para o desenvolvimento e o crescimento 
econômico. 
 
No Brasil, onde 80% das empresas de grande porte têm origem familiar, a governança 
corporativa tornou-se uma questão de sobrevivência. “Saímos do estágio da moda para entrar na 
onda mundial, e vemos um movimento muito forte das empresas preocupadas com sua 
percepção, em ganhar músculo para ter acesso a um capital mais maduro e mais barato”, afirma 
Herbert Steinberg, presidente do grupo estratégico de governança corporativa da Amcham.  
 
Grupo seleto 
Quando recebeu a tarefa de organizar o grupo, há pouco mais de dois anos, Steinberg, que é co-
autor do livro A Dimensão Humana da Governança Corporativa e presidente da consultoria Mesa – 
Mirror Executive Support Associados, sabia que o assunto merecia um tratamento especial. Não 
apenas por sua importância, mas pela necessidade de conferir transparência ao debate, sem a 
qual os resultados seriam nulos. Era preciso criar um ambiente totalmente diferenciado para tirar 
o máximo proveito das experiências pessoais dos participantes. Assim, o grupo começou a ser 
desenhado com a preocupação de representar amplamente os atores envolvidos no tema: 
empresas nacionais e multinacionais, bancos, fundos de pensão, governo, consultores, 
headhunters e instituições de classe. 
 
O segundo passo foi limitar o acesso – são apenas 26 integrantes, todos convidados – às reuniões 
mensais. “Queríamos impedir que virasse um evento para networking, em que as pessoas querem 
mais agregar valor a si do que ao conjunto”, justifica. “Os cases devem ser relatados e os 
problemas colocados tendo a certeza de que os debatedores têm experiência e conhecimento 
homogêneo sobre o assunto. Só assim poderemos produzir conteúdo de primeira linha”, completa. 
Steinberg constituiu até um comitê de admissão para avaliar a entrada de novos integrantes. “É 
por isso que conseguimos discutir Bolsa, mercado de capitais, transparência, futuro e tendências”, 
acredita. O modelo fez tanto sucesso que está servindo de matriz para a constituição de outros 
grupos estratégicos da Amcham, como os de corporate affairs, recursos humanos e finanças. 
 
Livros para associados 
No entanto, o fato de ser fechado está longe de ser um empecilho para os associados da Amcham 
obterem acesso ao conteúdo do grupo. Em pouco tempo, foram distribuídos aos 6 mil sócios da 
Amcham exemplares do Código da Governança Corporativa, elaborado pelo Instituto Brasileiro de 
Governança Corporativa (IBGC). “Até então o código estava restrito aos 400 sócios do IBGC”, 
lembra Steinberg. No ano passado, o grupo firmou-se como um pólo de pesquisa e produziu 
informações relevantes para profissionalizar empresas, familiares ou não, sociedades abertas ou 
fechadas, listadas em Bolsa de Valores ou não, estreitar o relacionamento com seus stake holders, 
ou seja, clientes, fornecedores e, principalmente, acionistas, e respeitar seus interesses.  



 
Nos próximos meses, o grupo estará voltado para o debate sobre capitalização de empresas 
médias (o que acaba envolvendo profissionalização e sucessão nas empresas familiares, que são 
também maioria entre as de porte médio no Brasil). Neste ano, o projeto é editar um livro com o 
material produzido nos cafés da manhã mensais do grupo ou com artigos escritos com 
exclusividade pelos participantes. Os capítulos abordarão os princípios básicos da governança 
corporativa: ética, igualdade de relações com acionistas majoritários e minoritários, gestão 
estratégica da empresa por meio de conselhos administrativos e comunicação. O projeto está 
sendo executado pelos principais colaboradores de Steinberg na coordenação do grupo: Floreal 
Rodriguez (consultor), Sandra Guerra (diretora de marketing e comunicação da CPM), Roberto 
Faldini (diretor da Fiesp) e Alexandre Saigh (Pátria Banco de Negócios). 
 
Rigor com executivos  
Um dos pontos que provocaram mais discussões no grupo até hoje é a lei Sarbanes-Oxley, das 
mais rigorosas do mundo sobre mercado de capitais, aprovada em 2002 nos Estados Unidos e que 
começa a vigorar este ano. A lei cria possibilidades muito concretas de presidentes e diretores – 
que devem referendar o balanço das empresas – irem para a cadeia em caso de informações 
incorretas, e tornou a governança corporativa uma bandeira de muitos gestores, mesmo os de 
empresas sem presença em Bolsa de Valores. Outro tema recorrente é a governança em 
empresas familiares, mais resistentes em adotar medidas de transparência, mas, freqüentemente, 
carentes de capital.  
 
Segundo Steinberg, o importante é que as empresas brasileiras estejam conscientes de que o 
crescimento, daqui para a frente, será uma conseqüência natural das boas práticas. Ele lembra 
uma pesquisa feita pela consultoria McKinsey em 2002 que revelou a disposição de investidores 
profissionais de instituições com mais de US$ 3,3 trilhões em ativos de pagar valores adicionais 
de 24% em média para aplicações em empresas brasileiras ou na aquisição daquelas que provem 
manter gestão baseada nas regras da governança corporativa, ou seja, que trabalhem com 
conselhos e auditorias externas e independentes, entre outras medidas. “O mercado vai atrás do 
que é confiável, com governo ou sem governo”, alerta Steinberg. “Há uma conscientização 
crescente. Com instituições frágeis, como no Brasil, as empresas estão buscando transparência 
porque sabem que não estão na sua cidade, no seu estado, no seu País: estão no mundo, e têm 
de estar integradas a ele, precisam ser críveis a olhos estranhos. A governança, hoje, está acima 
de uma postura fiscalista. É algo para desenvolver e perpetuar as empresas.” 
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