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Conselhos ainda são homogêneos e bairristas
Chris Giles
Financial Times, de Londres 

  As maiores empresas do mun-
do possuem conselhos "extraor-
dinariamente homogêneos",
com menos de um em cada cin-
co diretores sendo de nacionali-
dades diferentes das compa-
nhias que comandam. Esses da-
dos estão em uma pesquisa rea-
lizada pela Economist
Intelligence Unit (EIU). As com-
panhias localizadas na Suíça e
na Holanda estão entre as mais
cosmopolitas, enquanto as ale-

mãs e japonesas são as mais in-
sulares, afirma o estudo.

A pesquisa também mostra
que o interesse do mundo corpo-
rativo na China e índia ainda não
se disseminou para os conselhos,
com apenas seis de um total de
3.352 executivos de 250 compa-
nhias tendo origem nas duas eco-
nomias. Em geral, embora as
grandes empresas estejam se tor-
nando cada vez mais globaliza-
das, suas cúpulas administrativas
ainda tendem a refletir as origens
domésticas das companhias indi-
vidualmente, afirma a EIU.

Suas constatações também su-
gerem que o mercado para os al-
tos executivos continua longe de
ser liberalizado e internacional,
contrariando uma das mais fre-
qüentes justificativas fornecidas
para os grandes aumentos nas
remunerações dos executivos. A
EIU examinou 25 empresas com
os maiores valores de mercado
nos dez mercados de ações mais
importantes e constatou que
apenas 18,6% dos executivos têm
uma nacionalidade diferente da
de seu empregador.

O estudo afirma: "Em todos os

mercados estudados, a grande
maioria dos executivos dos con-
selhos vêm dos países onde a
companhia tem suas ações lista-
das". Nas companhias suíças e
holandesas, mais de 30% dos
membros dos conselhos são de
outros países, enquanto que em
empresas australianas, alemãs e
japonesas essa proporção cai pa-
ra menos de 10%.

A probabilidade de haver
americanos nos conselhos de
companhias estrangeiras é mui-
to maior do que a de se ter exe-
cutivos de outras nacionalida-

des, com os britânicos sendo os
da segunda nacionalidade mais
comum em papéis importantes
em companhias listadas em bol-
sas de valores estrangeiras. Há
uma chance maior de executivos
europeus participarem de con-
selhos de outras companhias eu-
ropéias. A EIU disse ainda que
existe uma grande probabilida-
de das companhias multinacio-
nais terem um desempenho me-
lhor quando seus conselhos re-
fletem a natureza internacional
do negócio.
(Tradução de Mário Zamariam)
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