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Manter a efetividade da atuação do Conselho de Administração dentro de uma empresa requer 
que a sua composição e a preparação de seus membros independentes seja feita de maneira 
eficaz. A afirmação foi feita, ontem, pelo CEO da consultoria Arsenal BPW Investimentos, Roger 
Wright, durante palestra promovida pela Câmara de Comércio França-Brasil, em parceria com o 
Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC).  
 
De acordo com o executivo, o Conselho deve agregar valor à empresa, defendendo pontos de 
vista que sejam de valia para a organização. Para o executivo, ao formar um Conselho de 
Administração é preciso que se evite escolher pessoas que tenham idéias ultrapassadas, apenas 
porque têm nome no mercado, pois experiências do passado não interessam para o progresso de 
uma empresa. "É necessário que o profissional esteja ativo. Outro cuidado diz respeito à postura 
do conselheiro, que não deve aconselhar em prol dos acionistas, mas, sim, tendo em vista a 
empresa. Não significa bater de frente com os controladores.  
 
Não há necessidade de revolucionar e, sim, de evolucionar", ressaltou Wright. Para que essa 
evolução aconteça, a empresa precisa investir na preparação e no conhecimento dos conselheiros 
independentes, segundo afirma Wright. "Para envolvê-los nas questões pertinentes à empresa, a 
formação de comitês se faz fundamental. Entre os comitês que podem ser formados está o de 
auditoria, que irá analisar as demonstrações financeiras, e o de remuneração, que versa sobre a 
política de bônus da empresa, todos eles estudando os assuntos de sua competência e preparando 
as propostas que serão analisadas pelo Conselho como um todo", explicou o CEO. 
 
Agenda de reuniões  
 
Outro ponto que Wright diz ser importante para que a atuação do Conselho seja efetiva é a 
preparação da agenda de reuniões, que deve ser bem focada, para que os assuntos não fiquem 
dispersos.  
Ele destaca que as informações devem ser mandadas antes das reuniões para que haja tempo de 
discussão dos pontos. "Também é importante dizer que a permanência de um membro de 
conselho na empresa não deve ultrapassar três anos, pois depois desse tempo sua utilidade na 
função se esgota", acrescenta. Em seu organograma estrutural, o IBGC procura dar o exemplo 
para as empresas de capital aberto.  
 
Seu Conselho de Administração é formado por nove pessoas, todos em regime de voluntariado e 
eleitos pelos associados. Heloísa Bedicks, diretora executiva do instituto, diz que o Conselho prima 
pelo bem-estar dos associados e que o trabalho está alinhado com o que Wright preconiza, ou 
seja, trabalha para a instituição e não para o bem do investidor. 
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