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Uma Abordagem de Gestão que Aumenta
a Atratividade da Marca, o Branding
é Tema de Palestra do IBGC
Do valor teórico ao prático, a marca passa por transformações
e assume identidade própria

R

cenário não é mais aquele”. Isso acontece, segundo
Guimarães, “devido ao risco inerente de se trabalhar
só com os referenciais externos, sejam os de mercado
sejam os de melhores práticas, uma vez que nessa
circunstância surge uma nova variável: a identidade
da organização”.

esponsável por apoiar alguns dos maiores
exemplos de branding do Brasil, como Natura
e Banco Real, respectivamente estudos de caso na
London Business School e na Harvard University,
Ricardo Guimarães, apresentou o processo de
instalação de branding nas organizações e a sua
importância dentro do panorama vivido pelas
empresas atualmente.
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“Branding é uma abordagem de gestão, uma
metodologia, uma filosofia que busca aumentar a
atratividade da marca junto a todos os seus públicos
de interesse”, definiu Guimarães. Hoje a marca não
é apenas um logotipo nem uma imagem, mas é uma
cultura, afirmou. O exemplo da Natura esclarece bem
essa visão: sua marca traduz a cultura da empresa; está
em seu jeito de extrair, transformar, armazenar, vender,
comprar, pós-vender e consumir, disse o palestrante.
Para explicar o que propiciou a criação dessa
metodologia, Guimarães lembra que o atual cenário
perdeu os referenciais estáveis. “Hoje, ao implementar
um plano, logo após ‘fotografar’ um mercado para
ser o insumo desse plano, nos damos conta que o
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“Na definição de marca apresentada nesse evento aparecem os aspectos da criação de valor
e das relações com as partes interessadas que também estão presentes na definição da governança
corporativa”, observou José Guimarães Monforte, presidente do Conselho de Administração
do IBGC, durante a Palestra Mensal de julho ocorrida em São Paulo

Essa, segundo o palestrante, é pré-condição para a
adaptabilidade, que, por sua vez, é o que determina
a tão almejada perenidade. Para melhor esclarecer a
questão da adaptabilidade, Guimarães comparou as
organizações da atualidade a organismos vivos.

mercado) e return invest (rentabilidade), com pressão
para o resultado de curto prazo, o que resulta em
vínculos cada vez mais frágeis pela velocidade que se
muda de posição. Não é considerada a percepção de
valor que a visão de branding introduz. Tal percepção,
observou, “é resultado de experiências de pessoas e
“Estamos entrando numa fase em que a perenidade
de empresas e permite a possibilidade de redução
não depende apenas de seu concorrente. Hoje não se
do custo na próxima venda, por exemplo, e isso já
sabe de onde vem a ameaça nem tão
garante à empresa um futuro em
pouco de onde vem a oportunidade. “Branding é uma abordagem de termos de rentabilidade”.
Não se sabe se a ameaça é local
gestão, uma metodologia, uma
ou global, se vem da ciência e da
Segundo Guimarães, uma marca
filosofia que busca aumentar a
atratividade da marca junto a
tecnologia, do preço ou do canal de
vive de dois universos de recursos:
distribuição. Assim como não se sabe todos os seus públicos de interesse.” mercado de capitais e mercado de
de onde vem a ajuda. Pode decorrer
consumo. Operar nesses ambientes
de um funcionário que tem uma idéia para reduzir
exige interação e criação de interfaces entre o diretor
um custo; de um fornecedor que dá um feed-back
geral, a diretoria de comércio exterior (COMEX) e o
negativo, permitindo que a empresa corrija o produto
conselho de administração. Para ele, a percepção
antes de perder mercado; ou de um acionista que
de valor é importante nas operações e ainda mais
aporta capital na hora que a empresa não alcançou
importante no mercado de capitais, por ser “onde se
resultados”, apontou Guimarães.
compra futuro”, o qual é impactado pela percepção
de valor.
Como reflexo dessa realidade, passa-se a incluir
na balança também os bens intangíveis, além dos
Quando um acionista passa a buscar informação no
tangíveis, o que está sintetizado na expressão
mercado e a questionar a rentabilidade entregue por
brand equity. Segundo definição do palestrante,
um diretor geral, perguntando “como ele conseguiu
“brand equity é a força, intangível mais a tangível,
esse lucro, se custou exatamente isso que está no atual
alavancadora de negócios de uma marca dentro
balanço ou se ele transferiu o custo do lucro para
dos seus mercados”. Num futuro incerto, a garantia
o futuro“, ele está auferindo a percepção de valor
de perenidade passa a ter um valor extraordinário,
desse resultado. E quando se investiga no mercado
fazendo com que o intangível comece a crescer e,
e compartilha essa informação com as operações,
com isso, surja a preocupação em monitorar esse
segundo Guimarães, começa-se a fazer a gestão da
valor. “Hoje as coisas de valor nesse ambiente mais
marca como ativo estratégico.
intangível são as que têm condições de se adaptar em
função dessa eteriedade do que é valor.”
“Ninguém diz agora eu vou fazer a gestão da marca
como ativo estratégico. Não é isso. Precisa-se dessa
As organizações que procuram
informação. E na hora em que se
empresas de branding, segundo
joga essa investigação no mercado,
“Estamos entrando numa fase
Guimarães, o fazem por meio de em que a perenidade não depende temos início o desenvolvimento
apenas de seu concorrente.
seu diretor geral, do conselho de
de uma musculatura de busca
Hoje não se sabe de onde vem
administração, ou, ainda, do acionista.
de informação, um jeito de
a ameaça nem tão pouco de
E a palavra-chave que as distinguem
compartilhar essa informação, passaonde vem a oportunidade.”
é transição. “Essas empresas estão
se a ter indicadores e a gerar uma
vivendo um momento de transição,
competência”, afirmou.
caracterizado por uma passagem de geração,
pela profissionalização da gestão, por uma fusão,
A empresa, o produto e a comunidade
aquisição ou aliança estratégica ou, ainda, por uma
A prontidão de atenção para gerir algo vivo,
mudança de tecnologia, e estão preocupadas com
que pode mudar de valor todo dia, exige outro
os bens intangíveis, que definem ‘nosso jeito de ser,
instrumental de leitura de cenário e de ação sobre
nossas relações e o jeito de decidirmos’. Os ativos
ele: uma mudança no paradigma estabelecido entre
intangíveis hoje permitem mudar o tangível sem
a empresa, o produto e a comunidade.
perder a identidade.”
“A marca corporativa passou a ficar importante,
A percepção de valor
porque garante processos de qualidade, política de
De acordo com Guimarães, nas organizações, as
preço justo, práticas ambientais corretas, práticas
operações são instrumentalizadas para entregar
sociais corretas e isso é transversal para qualquer
apenas shared marketing (participação crescente do
produto dessa marca”. Segundo o palestrante, as


O caminho da marca
É na empresa que a marca nasce, no entanto, se tratada
somente no ambiente interno da companhia “ela
é custo”. “A marca só ganha valor em circunstância
de relacionamento, no mercado. Gerenciar a marca
é gerenciar uma complexidade muito maior do que
gerenciar a empresa”, afirmou Guimarães.

pessoas já identificam não só a marca do produto,
mas também qual a marca da corporação que
o fabrica. “Há uma relação mais madura e mais
transparente”, disse.
Entretanto, Guimarães informou sobre a falta de
cultura das gestões em compartilhar esses ativos.
“Quando se atua tendo por base a identidade,
agimos em torno do seu eixo. Tudo que se faz
é exercício de identidade. Isso cria um campo
magnético em torno da empresa. E magnetismo
é um campo de força que atrai quem se identifica
por meio de um custo muito baixo”, disse o
palestrante.

A compreensão de que a marca consiste em artigo
estratégico, e não apenas um instrumento de marketing,
retira dela a responsabilidade de estar “a serviço da
empresa”. “O que se vende no mercado é o brand equity,
não a empresa”, ressaltou Guimarães. Entender essa lógica,
concluiu o palestrante, “significa gerenciar a marca”.

Experiências concretas
Durante o evento, Guimarães ilustrou sua explanação com a citação de casos reais, nos quais algumas empresas
apresentaram a necessidade de questionar seu processo de relacionamento com a marca, de mudar a percepção
interna e pública de sua imagem ou desejaram focar a atenção na revitalização da organização.

Nova América
Momento da empresa: a Nova América era a sexta marca
de açúcar do mercado e comprou o Açúcar União, o que
significou a junção de duas culturas diferentes.
Questionamento: como se relacionava a marca Nova
América com a marca União?
“Esse é um caso típico. Não é só uma questão de
logotipo ou de estética. É uma questão de dinâmica
de relacionamento, de sinergia entre as marcas. Quem
empresta atributos para qual marca? E o que significa
isso como estratégia dentro do mercado?”.
Instituto Acende Brasil
Momento da empresa: trata-se da ex-Câmara Brasileira
dos Investidores em Energia Elétrica. A idéia consistiu em
mudar a percepção de quem era esse órgão e o que ele
fazia no atual contexto de mercado.
“Os investidores do mercado de energia elétrica são
pessoas que conhecem esse mercado e podem lhe
trazer boa gestão. Com a alteração de nome, criou-se
valor à Ex-câmara. Isso mudou a estrutura do discurso e
dos relacionamentos, assim como a agenda, no sentido
do órgão se posicionar dentro do contexto. Então a
ex-Câmara mudou para Instituto Ascende Brasil. O
atual nome evidencia o benefício que esse capital está
gerando à sociedade brasileira, que vem junto com o
conhecimento que esses players têm do setor.”

Petrobras
Momento da empresa: em dezembro de 2000 decidiu-se
internacionalizar a marca e mudar o nome da empresa
para Petrobrax.
Questionamento: por que a alteração de nome não foi
aceita e a empresa teve de recuar em sua decisão?
”Considerou-se só as variáveis de mercado e não se
pensou globalmente. Não se pensou que a marca
Petrobras pertence a acionistas e a outros públicos
relevantes na tomada decisão e foram esses outros
públicos que disseram: ‘não se pode fazer isso’. O
segundo erro foi pensar internacionalmente. O processo
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de globalização tem a virtude de trazer redução de custo e
alto impacto de uma maneira bastante simplificada. Pensar
internacionalmente significa pensar nação a nação – inter
nações. Quando você pensa globalmente incluem-se todas
as nações ao mesmo tempo e, assim, se endereça à questão
da identidade. É necessário ser o mesmo, não importa qual
mercado. E mais: hoje é prudente ter uma identidade única
para qualquer público.”

Globo
Momento da empresa: enfrentava um processo de
profissionalização da gestão; de inclusão de uma nova
tecnologia que significava trazer tudo para a ‘telinha’:
comércio, educação e entretenimento. Além de existir a
ameaça de desregulamentação do mercado.
Questionamento: qual era o diferencial estratégico da
empresa para enfrentar essa situação?
“Eles chegaram à conclusão que era o fato de ser Globo.
Obtivemos, tanto dos três filhos da família controladora
quanto dos 15 presidentes das organizações Globo,
definições brilhantes e diferentes do que era ser Globo.
Isso significa, na prática, que o grande diferencial
estratégico da organização estava sendo gerenciado
sem nenhuma sinergia de esforço entre eles e, pior, no
mercado chegavam Globos diferentes, fragmentando a
imagem e fragilizando a sua presença como um player
num mercado em processo de globalização. O próximo
passo foi definir o que é Globo, e pela primeira vez a
organização fez uma pesquisa sobre a marca. O resultado
final dessa pesquisa apontou os seus atributos positivos
e negativos, a sua origem e o Norte que direcionaria o
comportamento da empresa”.

Marcelo Trindade Realiza Palestra no IBGC pouco antes
de Cumprir Seu Mandato na CVM
O palestrante faz um balanço da nova fase do mercado de capitais e seus próximos desafios

Q

seguintes. Trindade elencou cinco responsáveis pela
mudança: o Novo Mercado, da BOVESPA; a CVM, com a
lei do mandato, na qual ficou estabelecido, em fevereiro
de 2002, que o órgão passaria a ser administrado por um
presidente e quatro diretores, com mandato de cinco
anos; a Associação Nacional dos Bancos de Investimento
(ANBID), por meio dos prospectos de ofertas públicas; a
Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento
do Mercado de Capitais (APIMEC), cujo feito foi
implementar um novo sistema de certificação para os
analistas, intitulado ‘Certificação do Profissional de
Investimentos do Mercado de Capitais’; e o IBGC pelo
seu trabalho. “Hoje não é possível cogitar ter sucesso
empresarial sem pensar em governança corporativa, e
ponto”, frisou Trindade.

uinze dias antes de finalizar o seu mandato, o
presidente da Comissão de Valores Mobiliários
(CVM), Marcelo Trindade, participou de palestra do
IBGC em São Paulo, realizada no dia 29 de junho. Em sua
exposição, fez uma retrospectiva da atuação da CVM
e do mercado de capitais brasileiro no período de sua
gestão. Trindade assumiu a presidência da Comissão em
julho de 2004, substituindo Luiz Leonardo Cantidiano,
que deixou o cargo antes de completar o mandato.
A iniciativa também foi uma forma do IBGC homenagear
Trindade. O presidente do Conselho de Administração
do Instituto, José Guimarães Monforte, atribuiu-lhe
duas importantes contribuições, dentre outras. A
primeira foi ter introduzido na CVM práticas capazes
de comprovar que boa governança contribui para seu
melhor funcionamento, criando uma estrutura que
incluiu a formação de comitês e propicia a elaboração
de ‘Termos de Compromisso’ e de Regulação. Para
Monforte, isso permitiu “não só a CVM atender ao atual
fluxo de demanda, mas ser responsável, em boa parte,
pelo atual momento do mercado de capitais”, que nunca
havia assumido “tal diversidade e amplitude”.

Ao focar a experiência da CVM, o palestrante creditou
grande importância ao mandato. Um dos motivos
consiste em evitar pedidos. “Mandato de fato é bom,
mas mandato de direito é melhor ainda, porque nunca
falha. Especialmente para o regulador do mercado
de capitais, que tem o encargo de fazer com que as
leis sejam observadas.” A nova estrutura, segundo
ele, trouxe maior responsabilidade aos funcionários
da Comissão, exigindo sua participação mais efetiva
durante o processo decisório. O que implica em assumir
“os ônus e bônus dessa participação”, afirmou. A
adoção desse novo comportamento está ligada à adesão
da estrutura de governança também. “Os comitês
realmente democratizaram o processo decisório na CVM
e, por outro lado, obrigaram as pessoas da casa a decidir.
Agora se tem a opinião da casa sobre cada ‘Termo de
Compromisso’ para encerrar um processo”, disse.

A segunda contribuição citada por Monforte refere-se
ao enforcement, isto é, à execução das normas e ao seu
monitoramento. Para ele, “Trindade caracterizou sua
gestão por ser um grande líder e grande executor, e
deixa uma obra tão bem construída e estruturada que
haveremos de ter a sorte de contar com alguém que
possa dar continuidade a seu trabalho”.

Mercado de Capitais, CVM e Governança
Corporativa
O futuro do mercado
Trindade versou seu discurso sobre
“Hoje não é possível cogitar
Os atuais desafios para o mercado do
as mudanças ocorridas no cenário do
ter sucesso empresarial
ponto de vista do regulador, de acordo
mercado de capitais, num curto período.
sem pensar em governança
com Trindade, são conviver com um
“Há três anos ninguém poderia,
corporativa,
e
ponto.”
verdadeiro mercado de capitais e
sequer, imaginar que estaríamos, três
acompanhar a desmutualização das
anos depois, num mercado de capital
bolsas. O primeiro desafio justifica-se pelo contraste
amplo, como o atual”. Afirmou que o processo mostraentre novo e antigo padrão brasileiro, no qual era
se em fase inicial, mas já é capaz de produzir “um efeito
comum o investidor comprar fundos com “100%
multiplicador das boas práticas, das coisas corretas: do
dos seus ativos virtualmente em títulos públicos que
caixa um, da auditoria”, gerando resultados positivos
rende 2% ao ano”. Atualmente, o investidor terá de
para o Brasil. “No entanto, o que nós estamos vendo é
lidar com as possibilidades de alta ou baixa de seus
apenas o começo de um processo, pois o mercado de
ativos. E para tal, será preciso um regulador capaz
capitais veio para ficar”, informou Trindade.
de assegurar ao investidor informações disponíveis,
estimular a competição e ampliar o leque de produtos,
O cenário atual começou a ser delineado com as
assim como os gestores de fundos têm de apresentar
realizações de 1999, intensificadas nos dois anos


custos cada vez menores sujeitos a regras corretas e
com sistemas de acompanhamento intenso, expõe o
então presidente da CVM.

funcionamento das bolsas mais adequado. “A autoregulação das bolsas, eu tenho certeza, vai avançar
enormemente no Brasil”, assegurou o palestrante.

Para o segundo desafio, a estratégia traçada foi
a tentativa de gerar segurança no processo de
desmutualização das bolsas. De acordo com Trindade,
em 28 de junho a CVM “colocou em audiência
pública uma instrução” com a finalidade de tornar o

Trindade finalizou sua palestra creditando o sucesso ao
“trabalho de todos” e dizendo ter tido “a sorte de estar
no lugar certo e na hora certa”. Além de sintetizar tal
experiência com a frase: “Realmente o Brasil agora está
no caminho certo”.

Fórum de Debates de Maio do IBGC Traça o Panorama
das Empresas Familiares e Seu Processo de Governança
Os palestrantes abordam os desafios e aprendizados enfrentados para
a implementação de boas práticas
Longevidade da Empresa Familiar”, identificou diversos
um cenário marcado por crescimento, desempenho
tipos de empresas e centrou seu discurso em uma delas,
econômico e opção pela abertura de capital
nomeada Estrela. Caracterizada pela alta aderência ao
(IPO’s) de grandes empresas familiares, dois consultores
conceito de gestão empresarial, governança corporativa
especializados no segmento familiar contribuíram com
e planejamento, organização e comunicação da família,
depoimentos e análises sobre a atualidade e desafios
as empresas Estrelas destacam-se
a serem enfrentados pelas empresas
por possuírem em seus conselhos de
familiares. Aléxis Novelino, consultor
“Nas empresas familiares,
administração, ou consultivo, membros
da Prosperare, e René Werner, da
não estamos mais vendo
externos e independentes.
Werner & Associados, foram os
o acionista como apenas dono
ou patrão e, sim, como gestor
convidados do Fórum de Debates do
que responde aos investidores.”
Para ambos, são justamente estas
IBGC ocorrido dia 24 de maio em São
(René Werner)
características que empresas bemPaulo. A intermediação ficou por conta
sucedidas apresentam. São companhias
do coordenador dos fóruns de debates
que “adotam regras claras de governança familiar e
do Instituto, Paulo Conte Vasconcellos.
de governança corporativa”, esclareceu Werner. Essas
regras somadas a boas práticas de gestão empresarial,
O evento foi marcado por temas como as diferenças
acrescentou Novelino, têm como conseqüência para
entre as gerações de empresas familiares, o novo
as empresas, o aumento das vendas e dos lucros e
posicionamento dos controladores familiares, acionistas
diminuição de conflitos dentro da família.
e investidores, assim como o significado de governança
familiar, os desafios e características em comum das
“Hoje vivemos uma nova era na governança das
empresas familiares bem-sucedidas.
empresas familiares que conjuga as práticas globais
de governança com a regionalização brasileira”, o
As três gerações
que significa investidores internos e estrangeiros
De acordo com Werner, as empresas familiares estão
“mais confortáveis”, declarou Werner. O palestrante
atualmente, em sua maioria, na segunda geração,
aponta também a mudança no comportamento de
caracterizada como tendo introduzido pulverização
seus agentes. “Nas empresas familiares, não estamos
relativa do capital e elementos alheios à família;
mais vendo o acionista como apenas dono ou patrão
enquanto a terceira, pela pulverização do capital,
e, sim, como gestor que responde aos investidores”.
diversos elementos alheios à família e estrutura familiar
A experiência brasileira demonstra que a união dos
difusa; já a primeira geração revela-se como uma
gestores familiares aos de mercado “traz contribuições
“sociedade que se auto-escolheu, com objetivos em
técnicas e conceituais, levando as empresas familiares a
comum”. Tal processo de sucessão deve ser harmônico,
um novo patamar de governança”, considerou Werner.
segundo o palestrante, pois “perenidade não se faz com
uma única geração, mas com o comprometimento da
Nesse processo, as famílias começam a cobrar mais
primeira com a sua sucessora e assim por diante”.
transparência e equidade de seus gestores. Novelino
apontou para a maior facilidade e melhor desempenho
Novelino, baseado na pesquisa “Crescimento e
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das empresas familiares em monitorar e controlar seus
próprios interesses quando comparado a empresas
de capital pulverizado, como as companhias norteamericanas e inglesas. Em tais empresas devido ao
capital ser diluído, a figura desse tipo de agente é
ausente, informou o palestrante.

tende a “provocar conflitos, desgaste da família com
funcionários” e sua conseqüente vulnerabilidade,
adverte o consultor da Prosperare.
Governança Familiar
Durante o debate, Werner definiu governança
familiar como “empresas capazes de separar gestão
e patrimônio e contar com acionistas capazes de
gerenciar profissionalmente”. Outra definição
foi elaborada por Novelino, “a família precisa se
comunicar, entender qual é o seu papel e suas
responsabilidades”. Além de os membros da família
compreenderem sobre sua função e deveres, a
organização da família inclui um conselho familiar,
informou Novelino.

Desafios
Atualmente, segundo Werner, um dos principais
desafios para as empresas familiares é “conseguir um
bom processo de implementação da governança” e o
comprometimento dos acionistas controladores com
o tema. Outro desafio consiste em atentar para “a
confusão de papéis: como membro de uma família,
sócio ou gestor de uma empresa”, apontou Novelino.
A atenção é necessária, pois, caso persista, a companhia

Nikos Mourkogiannis Reflete sobre as Empresas
e Seus Diferentes Tipos de Propósito
Em evento do IBGC, palestrante expõe as características que uma empresa promissora deve ter

U

m dos maiores especialistas em liderança
significado do conceito, compreender o que é e o que
estratégica da atualidade, tendo atuado nas
não é ‘propósito’ para a organização.
últimas três décadas como conselheiro de importantes
líderes empresariais e governamentais em todo o mundo,
Tipos de propósito
Nikos Mourkogiannis foi o convidado da palestra de
Baseado em pesquisas, Mourkogiannis sintetizou
maio promovida pelo IBGC em São Paulo. O palestrante
o comportamento das empresas em quatro tipos:
propôs aos participantes refletirem sobre o ponto
descoberta, excelência, altruísmo e heroísmo. “Talvez
inicial das grandes companhias: o propósito. O tema foi
não por coincidência, cada um deles tenha sido adotado
abordado por ele em seu recém-lançado livro: Purpose
explicitamente por gigantes da indústria, pois permitem
– The Starting Point of Great Companies. Também lhe é
competitividade, ganhar mais dinheiro que nossos
atribuído o mérito de se envolver diretamente em todo
concorrentes no mercado e ao mesmo tempo fazer bem
o processo de criação do Harvard Law
feito”, expôs ele.
School Center on Negotiations.
“Propósito é o nível mais alto
de abstração, de pensar sobre
Mourkogiannis segue a palestra
uma empresa. E ao conselheiro
identificando e exemplificando cada
Grego
radicado
em
Londres,
de qualquer organização tal
Mourkogiannis iniciou sua explanação
tipo de propósito. O primeiro foi
visão
é
fundamental.”
enfatizando que o conceito tem
demonstrado por meio da experiência
melhor tradução para o português,
da IBM e da Sony, ambas focadas na
descoberta. De acordo com o palestrante, Masaru Ibuka,
com a palavra propósito, que para o inglês, purpose.
Segundo o palestrante, “propósito é o conceito-chave
fundador da Sony, dizia que “o propósito da empresa é
da governança corporativa, e governança corporativa,
a alegria da inovação tecnológica”.
sinônimo de desenvolvimento econômico”. Definiu
ainda propósito como “uma bandeira de coisas a fazer,
Quanto à excelência, definiu como a empresa ser referencial
no que se propõe a realizar. Destacou a realização da
um conceito que requer ação e não pode ser um slogan
para a maximização dos lucros”. “Vocês sabem disso,
BMW e do IBGC; este tido como “excelência, no Brasil,
por isso estão aqui”, afirmou.
em governança corporativa”, afirmou o palestrante.
Mourkogiannis cita também o caso do presidente da
Para iniciar o processo nas empresas, Mourkogiannis
Berkshire Hathaway, Warren Buffet, “conhecido como
afirmou ser necessário que a pergunta “como
pessoa de enorme talento em multiplicar dinheiro, tanto
aplicar o conceito de propósito à vida cotidiana
que é considerado a terceira pessoa mais rica do mundo”.
das organizações para torná-las melhores” seja
respondida. E como premissa, é vital entender qual o
Já as empresas preocupadas em “ajudar as pessoas”,


foram denominadas como altruístas. Explicou: ”não
no sentido de que não ganham dinheiro, mas de que
prestam serviços a outros”. Citou como exemplo a
Disney e a experiência da Wal-Mart. “Sam Walton
disse que seu propósito era fazer com que milhões
de pessoas melhorassem de vida. E fez mesmo isso,
começando com seus funcionários. Ele estava consciente
de que sua maneira de ganhar atraía a lealdade dos seus
próprios funcionários, que eram também seus clientes
mais capazes”. No entanto, Mourkogiannis lembrou
que quando tal propósito foi abandonado, a empresa
“perdeu seu rumo” e se tornou referência negativa em
gerenciamento.

propósito apresentam maiores chances de obterem
resultados favoráveis ao final, explicou Mourkogiannis.
Um dos motivos está no fato dessas empresas irem
“muito além das outras”. É por isso que, “do ponto
de vista da governança corporativa, é questionável a
ênfase em resultados trimestrais e em remuneração dos
executivos. Porque há provas que aqueles que aspiram
algo mais elevado, isto é, têm um propósito, ganham
dinheiro como resultado, e não aqueles que fazem do
dinheiro o seu propósito”, explicou.
Outro motivo consiste nas empresas proporcionarem
identificação a seus funcionários: “o propósito é o
que mantém muita gente trabalhando diligentemente
em empregos que pagam pouco”, vide exemplo das
enfermeiras, disse.

Tanto a GE quanto a Ford foram classificadas como
organizações heróicas, o quarto propósito. O motivo
considerado por Mourkogiannis, no caso da Ford, foi o
fato de Henry Ford ter, não só inventado o automóvel,
”máquina que mudaria o mundo e, de fato, mudou”;
mas também ter proporcionado a diminuição de
doenças provenientes dos animais utilizados como meio
de transporte na época.

No entanto, segundo Mourkogiannis, propósito só pode
ser praticado por empresas que já venham apresentando
resultados favoráveis e desejam “se superar nos próximos
20 anos”. Pois as organizações cuja diretoria não realiza
aquilo que apregoa, ou a companhia que perdeu o
rumo, necessitam antes investigar profundamente as
questões a cerca da definição de propósito e ir além dos
problemas estratégicos.

“Todas as companhias que conseguiram ir de boas a
ótimas, que formam os paradigmas, as instituições,
o esteio moral do nosso mundo seguem um desses
quatro propósitos. Propósito é, enfim, o DNA moral da
companhia”, sintetizou.
O que não é
Após detalhar o que é propósito de uma organização,
Mourkogiannis explicou que “propósito não é missão”.
“Também não é um código de ética sobre o que não
fazer”. Para exemplificar a diferença entre propósito e
missão, citou a ação de Bush ao invadir Bagdá. “O Sr.
Bush estava absolutamente certo quando disse ‘missão
cumprida’, se a missão era o exército americano entrar
em Bagdá. Mas entrar em Bagdá, era a missão em si, não
era o propósito. O propósito era lutar contra ‘o mundo
do terror’, nas palavras dele”.

Em sua definição, resume o conceito de propósito como
“o nível mais alto de abstração, de pensar sobre uma
empresa”. E ao conselheiro de qualquer organização
tal visão é fundamental, já que lhe propicia bases para
executar seus deveres, como o de questionar sempre.
Para Mourkogiannis, a diferença vital entre conselhos de
sucesso e de fracasso é justamente o questionamento.
“Não há melhor pergunta a fazer à diretoria, todos os dias,
do que o ‘porquê’”, revelou o palestrante à platéia.

As organizações quando alinham suas estratégias ao

O IBGC na África
* Leonardo Viegas
internacionais bem conhecidas do IBGC. Ambas procuram
estimular o desenvolvimento de atividades empresariais e
boa governança corporativa em diversos países.

E

m junho último fui convidado pelo Center for
International Private Enterprise (CIPE) e Global
Corporate Governance Forum (GCGF) a participar de
conferências na Tunísia e em Moçambique para apresentar
a experiência brasileira no desenvolvimento de padrões
superiores de governança corporativa.

Tunísia
A conferência em Tunis, capital da Tunísia, ocorreu
em 20 de junho, organizada pelo CIPE e pelo Institut
Arabe des Chefs d’Entreprise (IACE), com o objetivo de
destacar a importância da governança corporativa para
o desenvolvimento do setor privado daquele país. No
início da conferência, o IACE apresentou os resultados de

O CIPE, vinculado à Câmara Americana de Comércio, e
o GCGF, vinculado ao Banco Mundial/IFC (International
Finance Corporation) e à OECD, são organizações
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Para ele, a dificuldade em fundir propósitos revela-se maior
até que unir equipes principais de duas empresas. “Eu acho
que esta é uma boa explicação ao fato de 67% das fusões
e aquisições falharem. Os valores de cada uma dessas
organizações são diferentes”, advertiu Mourkogiannis.

uma pesquisa de seis meses junto a 500 empresas locais,
seguidos de palestras sobre as experiências no Brasil e na
Índia e sobre o papel do CIPE. A conferência contou ainda
com a presença do ministro de planejamento da Tunísia.
A embaixadora do Brasil, Marilia Sardemberg, prestigiou
o evento, que reuniu um público de cerca de 60 pessoas.
Fiquei surpreso com a elevada presença de mulheres, cerca
de 20%, um indicador de maturidade daquela sociedade.

apóiam o desenvolvimento social e econômico do país, com
ênfase na saúde pública e saneamento. A falta de estrutura
se tornou evidente na chegada ao aeroporto de Maputo,
onde cerca de 30 estrangeiros de diversas nacionalidades,
a maioria atuantes em ONGs, aguardavam também a
emissão de visto de entrada. A espera durou uma hora.
Já do ponto de vista econômico, o grande desafio é
desenvolver empreendedores privados e uma classe
empresarial moderna, capaz de gerar emprego e renda.
Segundo informações do IFC, cerca de 60% do orçamento do
país provém de doações de organizações internacionais.

A Tunísia, ex-protetorado francês, tem economia
diversificada baseada na agricultura e no turismo. Com
população de 10 milhões e renda per capita equivalente
à do Brasil, tem uma das melhores qualidades de vida
entre os países árabes. Sua economia cresceu 5% em
2006 e planeja crescimento de 6% em 2007. Não tem
petróleo, ao contrário de seus vizinhos Líbia e Argélia. A
classe empresarial tunisina é composta essencialmente
por empresas familiares, muitas das quais percebem
oportunidades de crescimento através de associações com
investidores europeus e abertura de capital.

A audiência teve participação de 120 empresários e
dirigentes de empresas públicas e privadas, muitas das
quais internacionais. As brasileiras Companhia Vale do
Rio Doce, Camargo Correa e Odebrecht têm importantes
investimentos no país. Em Maputo, ainda mais que em
Tunis, havia elevada presença feminina, que incluiu a
Secretária Executiva do Ministério de Planejamento e
Desenvolvimento do país que deu as boas vindas oficiais
aos participantes. Essa (para mim) surpreendente presença
feminina me foi explicada posteriormente pelos 13 anos
de guerra civil em Moçambique e assunção de tarefas
administrativas civis pelas mulheres.

A apresentação do IBGC se concentrou na origem e
propostas do Instituto, no seu crescimento, atividades
e resultados. Os extraordinários resultados do Novo
Mercado ajudaram a demonstrar, para os participantes,
o impacto da boa governança no valor da empresa. As
perguntas dos participantes focalizaram questões da
economia informal, dos stakeholders, da presença do
Estado na economia e da responsabilidade social. Com
o presidente do IACE troquei idéias sobre os próximos
passos que deveriam ser seguidos por aquela organização,
como eventos mensais regulares, projetos educativos
focalizados na empresa familiar, o desenvolvimento de
um código de boas práticas e cadernos de governança.
Enfim, uma repetição da própria história do IBGC.

Minha apresentação teve como título “A importância
da Governança Corporativa e as lições aprendidas com
o modelo IBGC”. Foi semelhante à realizada na Tunísia,
mas, a pedido dos organizadores, mostrou-se mais básica
e conceitual, com ênfase nos princípios da boa governança
e menos referências a operações em bolsa de valores.
O Head do GCGF enfatizou a importância de treinar
dirigentes empresariais, fazendo referência ao “Toolkit”
desenvolvido por sua organização. Uma das perguntas
versou sobre o enorme atraso do país e seu impacto na
qualidade da governança pública e privada. “Não importa
onde você está, e sim o progresso que você faz”, foi a
resposta. “Se achas cara a educação, considere o preço da
ignorância”, citou um dos dirigentes do IODmz.

Moçambique
A conferência em Maputo, capital de Moçambique,
ocorreu em 27 de junho e teve como objetivo o
lançamento oficial do Instituto de Diretores de
Moçambique (IODmz). O evento foi organizado pelo
GCGF, com o patrocínio de entidades internacionais
como o IFC, o Banco de Desenvolvimento Africano, o
CIPE e o Governance Development Institute (GDI).

Os dirigentes do Instituto de Diretores, bem como os
representantes do IFC e GCGF, manifestaram grande
interesse no aprofundamento do relacionamento entre
o IOD e o IBGC.

Essa ex-colônia portuguesa, com 20 milhões de habitantes,
sofreu com uma guerra civil até 1992 e é um dos países
mais pobres da África. Diversas organizações internacionais
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