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Recentemente, o consultor Guilherme Dale, sócio da SpencerStuart, recebeu de uma empresa 
americana a incumbência de encontrar um profissional brasileiro para fazer parte do conselho de 
administração. Dale encontrou a pessoa certa mas que, surpreendentemente, não aceitou o 
convite. Esse caso ilustra os efeitos dos escândalos contábeis que começaram com a Enron, e as 
novas regras corporativas americanas mais rígidas, que vieram coibir outras fraudes. 
Segundo Dale, o profissional brasileiro negou o convite argumentando que com a nova lei 
Sarbanes-Oxley, as punições ficaram mais severas, podendo chegar a 20 anos de cadeia, no caso 
do presidente da diretoria e do diretor financeiro. 
 
Uma pesquisa da SpencerStuart, em parceria com a empresa americana de consultoria em 
recursos humanos Sibson Consulting, com 12 renomados conselheiros americanos, revela que 
esses profissionais agora exigem mais garantias de uma empresa para compor o conselho de 
administração. 
 
O candidato quer saber detalhadamente quais as políticas do conselho, por exemplo, qual a 
definição de conselheiro independente; as práticas internas, se o presidente da diretoria e o 
presidente do conselho são pessoas diferentes; e a formação do conselho. "O profissional só 
aceita ser conselheiro depois de analisar esses três requisitos", diz Dale. 
 
O consultor lembra que, até ocorrerem os primeiros escândalos de fraudes contábeis, era 
impensável um brasileiro negar fazer parte do conselho de uma empresa internacional. "O 
profissional aceitava sem pensar duas vezes, pois representava muito prestígio para a carreira. 
Agora, está com medo de fazer parte do conselho de uma empresa que mais tarde pode trazer 
problemas para ele", diz Dale.  
 
Segundo Dale, o principal receio do profissional é sofrer as punições da Sarbanes, se estiver no 
conselho de uma empresa fraudulenta. "O espírito da nova regra é punir todos (diretores e 
conselheiros), mesmo os que não sabem do erro da empresa", diz. 
 
Na opinião dos conselheiros entrevistados, as novas regras americanas aumentaram o risco em 
ser conselheiro. O risco de estragar sua reputação e o risco de responder por uma ação na 
Justiça. 
 
Comparada com outras duas pesquisas, uma feita em 1972 e a outra em 1989, a atual mostra 
que já houve progressos na independência dos conselhos. Nos estudos anteriores, os conselheiros 
apontavam como formas de recompensa os contatos que faziam dentro da companhia e a 
possibilidade de desenvolver novos negócios, como uma prestadora de serviços para a empresa. 
Na pesquisa atual, os entrevistados apontaram que essas formas de remuneração se caracterizam 
como conflito de interesse. 
 
Os entrevistados também sugeriram mudanças na remuneração, no sentido dos profissionais 
estarem mais comprometidos com a empresa. Eles afirmam que cada conselheiro deve ter pelo 
menos 5% de seu patrimônio em ações da empresa, podendo se desfazer dos papéis ao longo dos 
anos. 
 
Segundo Dale, os efeitos dos escândalos contábeis sobre os conselheiros brasileiros foram bem 
mais brandos. "As nossas empresas estão aprendendo o que é um conselho independente. E o 
profissional ainda aceita ser conselheiro porque vai com a cara do controlador", diz Dale. Ele 
lembra que no Brasil muitos conselheiros nem olham o balanço da empresa antes de aceitar o 
convite. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 10 jun. 2003. 


