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Para atuar nessa posição é preciso conhecimento em finanças e visão estratégica.  
 
Preocupadas em adequar-se às boas práticas de governança corporativa, algumas empresas 
começaram a profissionalizar seus conselhos de administração e a eleger os executivos que fazem 
parte dele considerando suas competências, de acordo com a necessidade específica do negócios 
e não com a proximidade que têm com a diretoria.  
 
Ainda é comum que os conselheiros sejam convidados a exercer o cargo por terem atuado muito 
tempo na organização, porque são conhecidos veteranos de mercado do presidente ou 
simplesmente porque fazem parte da família que controla a organização. Mas esse quatro tende a 
mudar no longo prazo.  
 
Empresas como a Mariaca e a Fesa Global Recruiters, especializadas em selecionar executivos, já 
percebem uma pequena demanda por conselheiros preparados e com experiência na função, 
principalmente de empresas familiares, que estão profissionalizando a gestão. "A idéia é trazer à 
cúpula da organização profissionais que possam contribuir nas discussões estratégicas e 
acompanhar de perto os negócios que eles aconselham e fiscalizam", explica Marcelo Mariaca, 
sócio-presidente da Mariaca. "Isso porque conselheiros independentes e profissionais são 
importantes para dar mais transparência e clareza aos negócios, fatores fundamentais para atrair 
investimentos e melhores taxas de captação de recursos", diz.  
 
Mesmo as empresas que não possuem ações em bolsas estrangeiras e não são obrigadas a seguir 
as práticas de governança corporativa, procuram incorporá-las porque isso lhes garante a 
confiança de investidores e instituições financeiras a quem recorrem para obter crédito. "Antes o 
segredo era a alma do negócio, hoje, a transparência é a alma do negócio", afirma Francisco 
Ramirez, da Fesa.  
 
Assim, a demanda por conselheiros profissionais não está restrita a companhias de capital aberto. 
O mercado de trabalho inclui até Organizações Não-Governamentais (ONGs). "Existem 
multinacionais que formaram conselhos consultivos para o Brasil ou para a América Latina", 
lembra Mariaca.  
 
Como um exemplo da influência da governança na contratação de conselheiros profissionais, ele 
cita a reação do mercado à iniciativa da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) de criar listas 
diferenciadas para empresas que aderissem aos três níveis de governança. "O número de 
conselheiros independentes aumentou nas companhias listadas no nível 1, comprometidas a 
prestar mais informações ao mercado", conta o consultor.  
 
Diante desse cenário, tornar-se conselheiro passa a ser uma alternativa promissora como 
atividade pós-carreira para os executivos. Segundo Ramirez, da Fesa, para atuar nessa posição, é 
necessário ter feito parte da diretoria executiva ou ocupado o principal posto de uma companhia. 
A experiência é fundamental para a definição de estratégias. "O mais importante é a visão 
estratégica, a capacidade de olhar a organização com uma perspectiva de longo prazo."  
 
Além de orientar o posicionamento da empresa no mercado, o conselheiro é responsável pela 
fiscalização do trabalho da diretoria e da presidência. Por isso, é preciso ter conhecimento de 
finanças, ser capaz de ler balanços, relatórios financeiros e informes gerenciais. "A experiência na 
resolução de crises e conflitos também é importante, uma vez que um bom conselheiro conquista 
a confiança da cúpula e, às vezes, torna-se até um coach", afirma Ramirez  
 



O executivo ressalta ainda a relevância de possuir uma qualificação moral. "O perfil dos 
conselheiros profissionais normalmente inclui uma carreira impecável em empresas de excelente 
imagem", acrescenta Mariaca.  
 
A capacidade de trabalhar em equipe também deve ser considerada pelo profissional. Um 
conselho não possui um número fixo de participantes - isso depende do tamanho da empresa. 
Normalmente, os trabalhos são divididos em comitês. Um grupo pode ficar responsável pela área 
de auditoria e outro pela de finanças, por exemplo. Sempre há um presidente que coordena a 
atuação de todos.  
 
Outra função, recentemente instituída pelas empresas nos conselhos de administração é a do 
secretário. "Antes ela era exercida por um dos membros, mas acabou ganhando tal relevância, 
que passou a exigir dedicação integral", comenta Heloisa Bedicks, diretora-executiva do Instituto 
Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC). A função principal do secretário é fazer a ponte 
entre a diretoria e o conselho. É esse executivo quem acompanha as decisões tomadas pelas duas 
áreas e garante a comunicação entre elas.  
 
Também com o objetivo de estabelecer uma conexão entre os conselhos e a direção da 
organização, a Brasil Telecom nomeou Fábio de Oliveira Moser, como diretor de governança 
corporativa em novembro do ano passado. A companhia foi a primeira a criar a função em nível 
de diretoria e abre precedente para outras tomarem a mesma iniciativa, o que cria mais uma 
frente de trabalho para executivos com conhecimento e experiência no assunto. "Meu objetivo é 
criar uma estrutura de governança corporativa, melhorar a eficiência do conselho e garantir o 
cumprimento das decisões de diretoria e conselho", afirma Moser. "Acabei me especializando em 
reorganização societária", afirma.  
 
A necessidade de compreender melhor o assunto já está atingindo todos os níveis das 
organizações. "O próprio gerente do banco que oferece linhas de crédito diferenciadas para 
empresas que atendem às exigências de governança corporativa precisam dominar o tema", diz 
Carlos Eduardo Lessa Brandão, coordenador do centro de pesquisas do IBGC.  
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